
AM\1046267LV.doc PE546.684v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

2014/2245(INI)

2.3.2015

GROZĪJUMI Nr.
1 - 92

Atzinuma projekts
Neoklis Sylikiotis
(PE546.676v01-00)

Ieguldījums nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā
(COM(2014)0473 – 2014/2245(INI))



PE546.684v01-00 2/46 AM\1046267LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1046267LV.doc 3/46 PE546.684v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Ernest Maragall
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības 
nozarē ir likvidētas vairāk nekā 3,8 
miljoni darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; uzsver 
nepieciešamību stiprināt ES kohēzijas 
politiku, skaidri nosakot prioritātes, 
uzsverot to, ka reģionālo atšķirību 
mazināšana ir galvenais veids, kā sasniegt
ES mēroga izaugsmes un nodarbinātības 
mērķus;

__________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi 
lielas atšķirības starp dalībvalstīm; 
atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 
3,8 miljoni darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze apdraud 
ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, liekot saprast, ka starp 
dalībvalstīm joprojām pastāv ārkārtīgi 
lielas atšķirības; atgādina, ka kopš krīzes 
sākuma ES rūpniecības nozarē ir likvidētas 
vairāk nekā 3,8 miljoni darbvietu1;
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__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Herbert Reul

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi 
lielas atšķirības starp dalībvalstīm; 
atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 
3,8 miljoni darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju un ir palielinājusi
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 4
Ivan Jakovčić

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi 
lielas atšķirības starp dalībvalstīm; 
atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni un uz ilgu laiku ietekmējusi 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, vēl vairāk palielinot atšķirības 
starp dalībvalstīm; atgādina, ka kopš krīzes 
sākuma ES rūpniecības nozarē ir likvidētas 
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3,8 miljoni darbvietu1; vairāk nekā 3,8 miljoni darbvietu1;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 5
José Blanco López

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi 
lielas atšķirības starp dalībvalstīm; 
atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 
3,8 miljoni darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot skaidri 
pieaugošas atšķirības starp dalībvalstīm; 
atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 
3,8 miljoni darbvietu1;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. es

Grozījums Nr. 6
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi 
lielas atšķirības starp dalībvalstīm; 

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot pašreiz 
konstatējamās atšķirības starp 
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atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 
3,8 miljoni darbvietu1;

dalībvalstīm; atgādina, ka kopš krīzes 
sākuma ES rūpniecības nozarē ir likvidētas 
vairāk nekā 3,8 miljoni darbvietu1;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Csaba Molnár

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem; 
atgādina, ka kopš krīzes sākuma ES 
rūpniecības nozarē ir likvidētas vairāk nekā 
3,8 miljoni darbvietu1;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. hu

Grozījums Nr. 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
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un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1;

un teritoriālo kohēziju Savienībā, bezdarba 
līmenim kopš krīzes sākuma pieaugot par 
3 % un radot ārkārtīgi lielas atšķirības 
starp dalībvalstīm; atgādina, ka kopš krīzes 
sākuma ES rūpniecības nozarē ir likvidētas 
vairāk nekā 3,8 miljoni darbvietu1;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1; tomēr uzskata, ka pašreizējā 
krīze ir sistēmiska un ka pastāv steidzama 
nepieciešamība ES atteikties no 
ultraliberāla modeļa;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1;

1. uzsver to, ka ekonomikas krīze ir 
nopietni ietekmējusi ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju, radot ārkārtīgi lielas 
atšķirības starp dalībvalstīm; atgādina, ka 
kopš krīzes sākuma ES rūpniecības nozarē 
ir likvidētas vairāk nekā 3,8 miljoni 
darbvietu1 un ka vairums no tām ir 
zaudētas negodīgas konkurences dēļ, jo 
netiek pietiekami aizsargātas mūsu 
robežas;

__________________ __________________
1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

1 Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir vajadzīgi ievērojami 
centieni, lai atgrieztu ES atpakaļ uz 
pareizā ceļa un nodrošinātu 20 % 
reindustrializācijas mērķa sasniegšanu 
līdz 2020. gadam; aicina stiprināt un 
atjaunot rūpniecības struktūru Eiropas 
Savienībā, lai palielinātu konkurētspēju, 
izaugsmi un nodarbinātību; uzsver, ka, lai 
to sasniegtu, ir jāinvestē digitālajā, 
enerģētikas un transporta infrastruktūrā, 
kā arī ne mazāk steidzamajā ilgtermiņa 
perspektīvā — izglītībā, pētniecībā un 
darba ņēmēju prasmju palielināšanā.

Or. en
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Grozījums Nr. 12
Paul Tang

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atzīst, ka kohēzijas politikas 
investīcijas ir palīdzējušas mazināt 
ekonomikas un finanšu krīzes 
nelabvēlīgās sekas un tās ir kļuvušas par 
investīciju budžeta būtisku daļu vairākās 
Eiropas valstīs; atzīst Eiropas Komisijas 
centienus pārvirzīt kohēzijas politikas 
investīcijas uz jomām, kuras krīze skārusi 
vissmagāk;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka Līgumā par Eiropas 
Savienību ir paredzēts mērķis veicināt 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju un solidaritāti starp dalībvalstīm 
(LES 3. pants).

Or. en

Grozījums Nr. 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka mērķi, kas noteikti 
stratēģijā “Eiropa 2020” jāņem nopietni 
vērā arī kohēzijas politikā; uzsver, ka 
kohēzijas politikas investīcijas 
jākoncentrē uz izaugsmi, vairāk 
inovācijām, MVU, digitālo ekonomiku un 
bioekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni; uzsver, ka jo īpaši 
investīcijām šajās nozarēs ir potenciāls ne 
tikai saglabāt esošās darbvietas, bet arī 
stimulēt izaugsmi un jaunu darbvietu 
radīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens 
no ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2;

2. uzsver rūpniecības nozares nozīmīgo 
lomu Eiropas ekonomikā, jo tā veido 80 % 
no Eiropas eksporta un 80 % no 
izdevumiem par pētniecību un izstrādi;

__________________ __________________
2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 16
Flavio Zanonato
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens no 
ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2;

2. uzsver, ka rūpniecības nozare kopumā
un galaproduktu ražošana jo īpaši ir viens 
no ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2;

__________________ __________________
2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.

2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 17
Ernest Maragall
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens no 
ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2;

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens no 
ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2; atgādina, 
ka kopš krīzes sākuma ES rūpniecības 
nozarē ir likvidētas vairāk nekā 3,8 
miljoni darbvietu1a; tomēr norāda, ka no 
2007. līdz 2012. gadam, izmantojot tikai 
ES reģionālo politiku, ir radītas apmēram 
594 000 jaunas darbvietas1b;

__________________ __________________
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2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.

2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.
1a Rūpniecības 2013. gada rezultātu 
pārskats, Komisijas dienestu darba 
dokuments, 6. lpp.

Veidojot Eiropas reģionus un pilsētas 
konkurētspējīgākas, veicinot izaugsmi un 
radot jaunas darbvietas, 4. lpp. 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens no 
ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2;

2. uzsver, ka rūpniecības nozare ir viens no 
ekonomikas un sociālās kohēzijas 
stūrakmeņiem Eiropā, jo gandrīz 80 % no 
Eiropas eksporta veido rūpniecības nozare, 
kā arī tā saņem 80 % no izdevumiem par 
pētniecību un izstrādi Eiropā2; tomēr 
norāda, ka ES pakļauj mūsu rūpniecības 
nozares sīvai konkurencei, jo tā spītīgi 
noraida jebkādu ekonomisko 
protekcionismu un nosaka nopietnus 
ierobežojumus, kuri neattiecas uz 
konkurenci;

__________________ __________________
2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.

2 Komisijas paziņojums Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības 
atdzimšana”, COM(2014)0014, 3. lpp.

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a ierosina modernizēt kohēzijas politiku; 
ierosina to pievērst galvenokārt 
rūpniecības un struktūru atjaunošanai un 
jaunu inovāciju atbalstīšanai, lai uzlabotu 
nodarbinātību visā Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver to, ka ES ir jāveicina videi 
draudzīga politika, uzsvaru liekot uz 
atjaunojamiem enerģijas avotiem un 
bargām sankcijām par rūpniecisko 
piesārņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver to, cik svarīgi ir vienkāršot 
kohēzijas politikas programmu pārvaldību 
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un procedūras; uzsver to, ka 
administratīvajam slogam, ko rada 
dažādas pārvaldības un uzraudzības 
procedūras, jābūt samērīgam ar kopējo no 
kohēzijas politikas programmām gūtā 
finansējuma summu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver to, ka MVU veido 99 % ES 
uzņēmumu un nodrošina 80 % darbvietu 
ES;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. pauž bažas par to, ka arvien atkārtojas 
neizpildīto maksājumu problēma, kas 
noved pie maksājumu un programmu 
īstenošanas kavējumiem, un tādēļ 
sagaida, ka Komisijas maksājumu plānā 
šai problēmai tiks pievērsta uzmanība;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka taupības pasākumi parasti
negatīvi ietekmē ekonomiku un ražošanas 
sektoru, ja šādi pasākumi nav apvienoti ar 
strukturālām reformām, kuru mērķis ir 
palielināt konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nadine Morano

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka vairākās Eiropas valstīs 
īstenotajām reformām nolūkā atveseļot 
valsts finanses, kas ir pamats drošai 
ilgtermiņa izaugsmei un daudzu darbvietu 
radīšanai, var būt īstermiņa ietekme uz
ražošanas struktūrām, kā rezultātā tiek 
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atliktas vai samazinās investīcijas un 
ražotājiem ir sarežģītāk piekļūt kredītiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Herbert Reul

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka ir nepieciešami turpmāki 
pasākumi un investīcijas, lai stiprinātu 
ražošanas struktūras dalībvalstīs un 
ražotājiem atvieglotu piekļuvi kredītiem;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs ir nepieciešami, lai no 
jauna izlīdzsvarotais budžets ļautu 
stiprināt ražošanas struktūras un 
nodrošinātu to, ka, pamatojoties uz 
sakārtotām finansēm, atjaunojas 
investīciju plūsma un tiek atvieglota 
ražotāju piekļuve kredītiem;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Renato Soru
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem; uzskata, ka straujās 
recesijas daudzās dalībvalstīs galvenais 
iemesls ir šāda negatīva ietekme;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Ernest Maragall
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem; uzsver to, ka 
ekonomikas atveseļošanai ir vajadzīga 
“mezoekonomiska” (paredzēta reģioniem) 
pieeja;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka trijotnes nepareizās politikas 
rezultātā taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
José Blanco López

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas, ražotājiem ir sarežģītāk piekļūt 
kredītiem;

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas, ražotājiem ir sarežģītāk piekļūt 
kredītiem un pieaug bezdarbs;

Or. es

Grozījums Nr. 33
Anne Sander

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka vairākās Eiropas valstīs krīze
ir negatīvi ietekmējusi ražošanas 
struktūras, kā rezultātā ir samazinājušās
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

Or. fr
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Grozījums Nr. 34
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un ražotājiem ir sarežģītāk 
piekļūt kredītiem;

3. uzskata, ka taupības pasākumi vairākās 
Eiropas valstīs negatīvi ietekmē ražošanas 
struktūras, kā rezultātā samazinās 
investīcijas un attiecīgo nozaru ražotājiem 
ir sarežģītāk piekļūt kredītiem;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka finanšu tirgus 
fragmentācija, Eiropas uzņēmumu 
nevēlēšanās uzņemties risku un uzmanīgā 
pieeja inovācijām rada bremzēšanas 
efektu attiecībā uz darbvietu radīšanu un 
izaugsmi;

Or. de

Grozījums Nr. 36
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos svītrots
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jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzsver, ka jauna un pienācīga darba 
radīšana, izmantojot kohēzijas politiku, ir 
viens no vissvarīgākajiem mērķiem; tādēļ 
uzsver, ka dalībvalstu politika jāpievērš 
pienācīga darba radīšanai, vienlaikus 
īstenojot pašreizējā finansēšanas perioda 
darbības programmas, lai veiktu 
pasākumus, kas uzlabotu augstos 
jauniešu bezdarba rādītājus un ļautu 
reģioniem attīstīt veselīgu un ilgtspējīgu 
ekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Ernest Maragall
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas; atgādina, ka visām 
investīcijām un projektiem jāuzlabo vides 
aizsardzība un jo īpaši, veicinot 
atjaunojamo enerģijas avotu, kā arī 
energoefektivitātes pasākumu 
izmantošanu; un atgādina, ka videi 
draudzīgo ražojumu un pakalpojumu 
globālo tirgu līdz 2020. gadam ir plānots 
divkāršot un tam jāsasniedz apmēram 
EUR 2 triljoni gadā1a;

__________________
1a Ziņojums par to darbvietu skaitu, kas ir 
atkarīgas no vides un resursefektivitātes 
uzlabojumiem, 9. lpp. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 

4. uzskata, ka visos kohēzijas politikas
atbalstītajos jaunajos projektos un 
investīcijās uzsvars ir uz maksimālu 
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klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

rezultātu un ietekmes sasniegšanu un ka 
tiek ievērots jaunais izpildes satvars, lai 
stimulētu gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos vienam no mērķiem jābūt 
jaunu darbvietu radīšanai, bet juridisku 
un ekonomisku apsvērumu dēļ noraida 
obligātas nodarbinātības klauzulas 
izmantošanu1a;

__________________
1a Nodarbinātības klauzulas iekļaušana 
tiešā veidā novestu pie tā, ka investīcijas 
tiktu izspiestas un novirzītas no ilgtermiņa 
projektiem uz īstermiņa spekulācijām. 

Or. de

Grozījums Nr. 42
Anne Sander

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. atzinīgi vērtē to, ka ES fondu atbalstītie
jaunie projekti un investīcijas laikposmam 
no 2014. līdz 2020. gadam ļaus radīt 
jaunas augstas kvalitātes darbvietas;



AM\1046267LV.doc 23/46 PE546.684v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Nadine Morano

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jāiekļauj klauzulas, kas 
veicina vietējo nodarbinātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos
jaunajos projektos un investīciju
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visiem ES fondu 
atbalstītajiem jaunajiem projektiem un 
investīcijām ir jātiecas uz jaunu darbvietu 
izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt vietējās nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas, kurās darbā jāpieņem 
vietējie darbinieki;

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Herbert Reul

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos principā pēc iespējas jāparedz 
jaunu un stabilu darbvietu izveide;

Or. de

Grozījums Nr. 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas;

4. uzskata, ka visos ES fondu atbalstītajos 
jaunajos projektos un investīciju 
dokumentos ir jābūt nodarbinātības 
klauzulai, kas paredz radīt jaunas un 
stabilas darbvietas; šajā sakarībā uzskata, 
ka investīcijas būtu prioritārā kārtā 
jānovirza rentabliem un produktīviem 
projektiem;
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Or. fr

Grozījums Nr. 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka ir ļoti svarīgi sniegt lielāku 
atbalstu īpaši mikrouzņēmumiem un 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 
(MMVU) un darba ņēmēju kooperatīviem, 
lai stimulētu to produktivitāti stabilā 
uzņēmējdarbības vidē, minimizētu lielo 
uzņēmumu un konglomerātu ieņemtā 
tirgus dominējošā stāvokļa nelabvēlīgo 
ietekmi un palīdzētu MMVU un darba 
ņēmēju kooperatīviem veidoties un augt;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Paul Tang

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver to, cik svarīgi ir ES investīcijas 
koncentrēt uz tematiskām prioritātēm, 
piemēram, pētniecību un inovāciju, 
digitalizācijas programmu, atbalstu 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, lai maksimāli izmantotu 
ieguldījumu ietekmi uz ekonomikas 
izaugsmi un darbvietu radīšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē priekšlikumu par 
kapitāla tirgu savienību un uzskata, ka tas 
ir svarīgs instruments, lai papildinātu 
ieguldījumu plānu Eiropai un uzlabotu 
MVU piekļuvi kredītiem, radot un attīstot 
banku aizdevumiem alternatīvus 
finansējuma avotus, tostarp uzlabojot 
sākotnējos publiskos piedāvājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka neefektīvas iekšējo 
izmaksu struktūras, kuras netiek 
novērstas, jo neizdodas veikt strukturālas 
reformas, attur privātos investorus;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina ātri īstenot un izmantot kapitāla 
tirgu savienību, lai atbalstītu nozares 
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virzīto darbu pie Eiropas privātā 
izvietojuma tirgus izveidošanas un 
atbalstītu ilgtermiņa ieguldījumu fondu 
izveidi. Veiksmīga kapitāla tirgu savienība 
mazinās sadrumstalotību ES finanšu 
tirgos, tādējādi palīdzot samazināt 
finansēšanas izmaksas;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Paul Tang

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka investīcijas jākoncentrē 
jomās, kas spēj radīt pastiprinošu ietekmi 
uz nodarbinātību un izaugsmi, piemēram, 
investīcijas inovācijā vai izglītībā;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Paul Tang

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, cik liela nozīme ir 
reģionālajam finansējumam maziem un 
vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas kā 
reģionālās attīstības dzinējspēks attiecībā 
uz jaunu darbvietu radīšanu, gudru 
izaugsmi un digitālo un zema oglekļa 
emisijas līmeņa ekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Paul Tang

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d uzsver, ka kohēzijas politikas 
finansējuma nozīme pārejā uz ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
un tajā, lai sasniegtu 2020. un 2030. gada 
CO2 emisiju samazināšanas, 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu jomas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Paul Tang

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e norāda, ka ziņošana par projektiem, 
ko finansē ES fondi, parasti ir 
koncentrēta uz atbilstību noteikumiem un 
regulējumiem, nevis uz sasniegto ietekmi, 
tādējādi radot zināšanu trūkumu par ES 
subsīdiju efektivitāti; šajā sakarībā uzsver, 
ka ir svarīgi sistemātiski vākt informāciju 
par ES līdzekļu ietekmi, lai palielinātu 
izdevumu lietderību;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Ernest Maragall
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 

5. atzīst to, cik būtiska nozīme ir 
pētniecībai un izstrādei kohēzijas politikas 
mērķu sasniegšanā, stingri atbalsta 
“relatīvās inovācijas” pieeju pētniecībai 
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20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

un izstrādei, jo tajā par prioritāti uzskata 
Savienībā samazināt inovāciju līmeņa 
atšķirības; aicina vēl vairāk precizēt 
lietpratīgās specializācijas koncepciju, 
kurai ir potenciāls stimulēt ES reģionu 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

5. uzsver to, cik svarīgi ir efektīvi izmantot 
kohēzijas fondu, lai palielinātu tā ietekmi 
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā, jo īpaši, lai atbalstītu MVU, 
pētniecību un inovācijas un klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumus; 
atgādina, ka kohēzijas politika jāizmanto 
kā investīciju instruments un tai jāiet 
roku rokā ar valsts un reģionālo reformu 
politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 

5. aicina izveidot stabilu vidi privātiem 
ieguldītājiem, transporta un stratēģiski 
svarīgas infrastruktūras, inovāciju, 
pētniecības un izstrādes jomā, jo bez tās
nav iespējams sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam paaugstināt rūpniecības
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aizsardzība; ieguldījumu IKP līdz 20 %; aicina 
nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp 
reindustrializācijas mērķiem un vides un 
klimata aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Paul Tang

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %; atgādina, ka visām investīcijām 
un projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība; atzinīgi vērtē jauno Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu (EFSI); 
aicina Komisiju ar pašreizējiem 
piešķīrumiem kohēzijas politikas budžetā 
koordinēt EFSI izdevumus, lai maksimāli 
izmantotu iespējamo sviras efektu;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Renato Soru

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %; atgādina, ka visām investīcijām 
un projektiem būtu jāuzlabo vides 
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aizsardzība; turklāt uzskata, ka īpaši 
jāpievēršas ieguldījumiem inovatīvās 
nozarēs, kas ir ļoti svarīgi, lai radītu 
apstākļus ilgtspējīgai, videi draudzīgai 
izaugsmei;

Or. it

Grozījums Nr. 64
Anne Sander

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

5. aicina vairāk investēt progresīvos 
rūpniecības sektoros un tradicionālās 
rūpniecības modernizēšanā un 
digitalizācijā, jo bez tā nav iespējams 
sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %; atgādina, ka investīcijām un 
projektiem būtu jādod ieguldījums vides 
aizsardzībā un ilgtspējīgas izaugsmes 
kursa atjaunošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

5. aicina nodrošināt stabilāku un labāku 
regulatīvo vidi gan dalībvalstīs, gan ES,
lai ES būtu pievilcīgāka jo īpaši 
privātajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %;
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Or. en

Grozījums Nr. 66
Nadine Morano

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %; atgādina, ka visām investīcijām 
un projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība; atgādina arī to, ka nebūtu 
iespējams visas investīcijas un projektus 
finansēt, izmantojot tikai kredītu, vai ļaut 
tiem izjaukt valstu parādu un budžeta 
deficītu novēršanas grafikus;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Ivan Jakovčić

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz vairāk sociāli orientētām un 
koordinētākām dalībvalstu, vietējām un 
reģionālajām publiskajām investīcijām, jo 
bez tām nav iespējams sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam paaugstināt rūpniecības 
ieguldījumu IKP līdz 20 %; atgādina, ka 
visām investīcijām un projektiem būtu 
jāuzlabo vides aizsardzība;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām valstu investīcijām, jo bez tām 
nav iespējams sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam paaugstināt rūpniecības
ieguldījumu IKP līdz 20 %; atgādina, ka 
visām investīcijām un projektiem būtu 
jāuzlabo vides aizsardzība;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Herbert Reul

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz lielākām publiskajām un 
privātajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %; atgādina, ka visām investīcijām 
un projektiem būtu jāuzlabo 
konkurētspēja;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Csaba Molnár

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 
projektiem būtu jāuzlabo vides 
aizsardzība;

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt rūpniecības ieguldījumu IKP 
līdz 20 %; atgādina, ka visām investīcijām 
un projektiem būtu jāpalīdz sasniegt vides 
aizsardzības mērķus;

Or. hu

Grozījums Nr. 71
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un
projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība;

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām 
gandrīz nav iespējams sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam paaugstināt rūpniecības
ieguldījumu IKP līdz 20 %; atgādina, ka 
investīcijām un projektiem būtu jāuzlabo 
vides aizsardzība;

Or. it

Grozījums Nr. 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo bez tām nav 
iespējams sasniegt mērķi līdz 2020. gadam 
paaugstināt nozares ieguldījumu IKP līdz 
20 %; atgādina, ka visām investīcijām un 

5. aicina uz lielākām sociālajām un 
publiskajām investīcijām, jo īpaši 
pētniecības un izstrādes jomā, jo bez tām 
nav iespējams sasniegt mērķi līdz 
2020. gadam paaugstināt rūpniecības
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projektiem būtu jāuzlabo vides aizsardzība; ieguldījumu IKP līdz 20 %; atgādina, ka 
visām investīcijām un projektiem būtu 
jāuzlabo vides aizsardzība un jāveicina 
ilgtspējīga attīstība;

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Zigmantas Balčytis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a kritizē to, ka tad, kad līdzekļi tiek 
piešķirti no ES fondiem, uzsvars tiek likts 
uz izdevumiem kā tādiem un uz atbilstību 
administratīvajiem noteikumiem, nevis uz 
taustāmu rezultātu sasniegšanu, kā 
rezultātā nav iespējams pienācīgi novērtēt 
ES finansējuma ietekmi un identificēt 
pasākumus, kas visefektīvāk veicinātu ES 
reģionu ekonomisko attīstību;

Or. lt

Grozījums Nr. 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām 
darba ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un 
izglītībai, kas ir viens no līdzekļiem, kā 
sasniegt Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 

svītrots
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ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

(Šādas stratēģijas īstenošana nevar būt ES 
darbības joma, jo īpaši tad, ja ES turpina 
dogmatiski pretoties ierosināto 
protekcionisma pasākumu ieviešanai.)

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām 
darba ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un 
izglītībai, kas ir viens no līdzekļiem, kā 
sasniegt Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt tādu iekļaujošu 
rūpniecības stratēģiju, kuras galvenais 
mērķis būtu bezdarba novēršana un 
konkurētspējas, izaugsmes un darbvietu 
nodrošināšana.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Evžen Tošenovský

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām 
darba ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un 
izglītībai, kas ir viens no līdzekļiem, kā 
sasniegt Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi un vairāk 
darbvietu, jo tas ir viens no līdzekļiem, kā 
sasniegt Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu stratēģiju 
Eiropas reindustrializācijai, kas, 
neizmantojot fiskālo stimulu pasākumus 
un neradot izspiešanas risku, risinātu 
bezdarba problēmu un nodrošinātu lielāku 
izaugsmi, radītu vairāk darbvietu ar labāk 
aizsargātām darba ņēmēju tiesībām un 
piekļuvi valsts nodrošinātai veselības 
aprūpei un izglītībai, kas ir viens no 
līdzekļiem, kā sasniegt Eiropas Savienībā 
tik vajadzīgo ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju; uzskata, ka galīgajam 
mērķim jābūt ilgtspējīgai attīstībai un 
augstai dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai 
un pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 78
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, aizsargātu personu 
pamattiesības un uzturētu līdzsvaru starp 
ekonomikas un sociālajiem mērķiem; 
uzskata, ka galīgajam mērķim jābūt 
ilgtspējīgai attīstībai un augstai dzīves 
kvalitātei, kā arī labklājībai, pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai un atalgojumam 
visiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 79
José Blanco López

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
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kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

kohēziju, īpašu uzmanību pievēršot 
jomām, kuras ietekmē apdzīvotības 
sarukšana un novecošana; uzskata, ka 
galīgajam mērķim jābūt ilgtspējīgai 
attīstībai un augstai dzīves kvalitātei, kā arī 
labklājībai un pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai visiem.

Or. es

Grozījums Nr. 80
Nadine Morano

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām 
darba ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāku sociālo dialogu
un piekļuvi valsts nodrošinātai veselības 
aprūpei un izglītībai, kas ir viens no 
līdzekļiem, kā sasniegt Eiropas Savienībā 
tik vajadzīgo ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju; uzskata, ka galīgajam 
mērķim jābūt ilgtspējīgai attīstībai un 
augstai dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai 
un personiskai izaugsmei visiem gan 
darbā, gan privātajā dzīvē.

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
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un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un labākiem darba 
apstākļiem, veicinātu drošības pasākumus 
un piekļuvi valsts nodrošinātai veselības 
aprūpei un izglītībai, kas ir viens no 
līdzekļiem, kā sasniegt Eiropas Savienībā 
tik vajadzīgo ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju; uzskata, ka galīgajam 
mērķim jābūt ilgtspējīgai attīstībai un 
augstai dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai 
un pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Aldo Patriciello

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām
darba ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un 
izglītībai, kas ir viens no līdzekļiem, kā 
sasniegt Eiropas Savienībā tik vajadzīgo
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu un aizsargātu darba 
ņēmēju tiesības, kā arī garantētu piekļuvi 
valsts nodrošinātai veselības aprūpei, lai 
tiektos uz labāku ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju un sasniegtu to; 
uzskata, ka galīgajam mērķim jābūt 
ilgtspējīgai attīstībai un augstai dzīves 
kvalitātei, kā arī labklājībai un pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai visiem.

Or. it

Grozījums Nr. 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay



PE546.684v01-00 42/46 AM\1046267LV.doc

LV

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt uz valstīm balstītu 
rūpniecības stratēģiju, kas risinātu 
bezdarba problēmu un nodrošinātu lielāku 
izaugsmi, radītu vairāk darbvietu ar labāk 
aizsargātām darba ņēmēju tiesībām un 
piekļuvi valsts nodrošinātai veselības 
aprūpei un izglītībai, kas ir viens no 
līdzekļiem, kā sasniegt tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Davor Ivo Stier

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai, augstai dzīves 
kvalitātei, cienīgai attieksmei pret ikvienu 
cilvēku, kā arī labklājībai un pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai visiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa izstrādāt iekļaujošu rūpniecības 
stratēģiju, kas risinātu bezdarba problēmu 
un nodrošinātu lielāku izaugsmi, radītu 
vairāk darbvietu ar labāk aizsargātām darba 
ņēmēju tiesībām un piekļuvi valsts 
nodrošinātai veselības aprūpei un izglītībai, 
kas ir viens no līdzekļiem, kā sasniegt 
Eiropas Savienībā tik vajadzīgo 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; uzskata, ka galīgajam mērķim 
jābūt ilgtspējīgai attīstībai un augstai 
dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

6. prasa izstrādāt iekļaujošu un uz 
dzīvotspējīgiem ilgtermiņa projektiem 
balstītu rūpniecības stratēģiju, kas risinātu 
bezdarba problēmu un nodrošinātu lielāku 
izaugsmi, radītu vairāk darbvietu ar labāk 
aizsargātām darba ņēmēju tiesībām un 
piekļuvi valsts nodrošinātai veselības 
aprūpei un izglītībai, kas ir viens no 
līdzekļiem, kā sasniegt Eiropas Savienībā 
tik vajadzīgo ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju; uzskata, ka galīgajam 
mērķim jābūt ilgtspējīgai attīstībai un 
augstai dzīves kvalitātei, kā arī labklājībai 
un pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai 
visiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka, lai sekmētu inovatīvas un 
produktīvas pētniecības darbības, ir 
jāturpina palielināt finansējumu 
pētniecībai un izstrādei; tādēļ aicina labāk 
saskaņot esošos finansēšanas pasākumus, 
t.i., Eiropas strukturālo un investīciju 
fondu un “Apvārsnis 2020” finansējumu, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulā (ES) Nr. 1303/2013.

Or. en
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Grozījums Nr. 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina tieši sekmēt MMVU stabilu 
izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību, lai 
uzlabotu darba ražīgumu un resursu 
izmantošanas efektivitāti un ietu solo solī 
ar evolucionējošo zināšanu sabiedrību un 
attīstību, pamatojoties uz līdzsvarotu 
ekonomikas izaugsmi, jo īpaši dalībvalstīs, 
kurās krīze atstājusi lielāku ietekmi 
MMVU likvidāciju ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Csaba Molnár

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis paātrināt Jaunatnes 
garantiju programmu, jo krīze nav ļāvusi 
nesamērīgam skaitam jauniešu 
profesionālās karjeras sākumā atrast 
darbu un jauniešu bezdarbs ir sasniedzis 
satraucošu līmeni pusē reģionu;

Or. hu

Grozījums Nr. 89
Csaba Molnár

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina kohēzijas finansējuma daļu 
paredzēt īpašas programmas izstrādei, lai 
palīdzētu vismazāk attīstītajiem reģioniem 
samazināt atpalicību, paredzot tiem 
mērķtiecīgas investīcijas, apmācību, 
darbvietu izveidi un starppilsētu 
transporta attīstību; norāda, ka ar 
reģioniem, kuros vērojama lejupslīde, 
nebūs iespējams sasniegt tās 2020. gada 
mērķus;

Or. hu

Grozījums Nr. 90
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina investīciju plānu izmantot, lai 
turpinātu centienus pabeigt iekšējā tirgus 
izveidi tādās jomās kā finanses, 
telekomunikācijas, enerģētika, transports 
un pakalpojumi.

Or. de

Grozījums Nr. 91
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina nodarbinātības situācijas 
uzlabošanas labad pienācīgi ņemt vērā 
MVU vajadzības tad, kad tiek izstrādāti 
tiesību akti un noteikumi, kā arī ņemt 
vērā nepieciešamību uzlabot kredītu 
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pieejamību darbvietas radošiem 
uzņēmumiem neatkarīgi no to lieluma.

Or. de

Grozījums Nr. 92
Barbara Kappel

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina kā līdzekli situācijas attiecībā 
uz inovāciju uzlabošanai nodrošināt 
Eiropas uzņēmumu zināšanu un ideju un 
konkurētspējas un novatorisma apmaiņu, 
lai varētu pabeigt digitālā iekšējā tirgus 
izveidi.

Or. de


