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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Finanšu un ekonomikas krīze atklāja un 

izgaismoja būtiskus trūkumus Savienības 
un dalībvalstu ekonomikā. Tāpat tā 

uzskatāmi parādīja dalībvalstu ekonomikas 

un darba tirgu ciešo savstarpējo atkarību. 

Patlaban galvenais uzdevums ir virzīt 

Savienību uz spēcīgu, ilgtspējīgu un 

integrējošu izaugsmi un sekmēt jaunu 

darbvietu izveidi. Tālab ir nepieciešama 

koordinēta un vērienīga politikas rīcība 
gan Savienības, gan dalībvalstu līmenī, 

kura atbilstu Līguma noteikumiem un 

Savienības ekonomikas pārvaldības 

principiem. Kombinējot pasākumus 

piedāvājuma un pieprasījuma jomā, šādai 

rīcībai būtu jāpalielina investīcijas, 

jāatjauno apĦemšanās veikt strukturālas 

reformas un jāuzĦemas fiskālā atbildība. 

(6) Finanšu un ekonomikas krīze atklāja un 

izgaismoja nopietnus trūkumus dalībvalstu 

ekonomikā un koordinēšanas mehānismos 
Savienības līmenī. Tāpat tā uzskatāmi 

parādīja dalībvalstu ekonomikas un darba 

tirgu ciešo savstarpējo atkarību. Patlaban 

galvenais uzdevums ir virzīt Savienību uz 

spēcīgu, ilgtspējīgu un integrējošu 

izaugsmi un sekmēt jaunu darbvietu 

izveidi, kas nozīmē izskaust lielo 
bezdarbu, kurš izveidojies noteiktos 
apvidos tās teritorijā. Tālab ir 
nepieciešama stingra, koordinēta, 
vērienīga, bet, galvenais, efektīva politikas 
rīcība gan Savienības, gan dalībvalstu 

līmenī, kura atbilstu Līguma noteikumiem 

un Savienības ekonomikas pārvaldības 

principiem. Kombinējot pasākumus 

piedāvājuma un pieprasījuma jomā, šādai 

rīcībai būtu jāpalielina investīcijas, 
galvenokārt tās, kuru mērėis ir attīstīt 
mazos un vidējos uzĦēmumus, 
mikrouzĦēmumus, inovatīvus 
jaunizveidotus uzĦēmumus un tādus, kas 
veicina videi draudzīgu nodarbinātību, un 
jāatjauno apĦemšanās veikt strukturālas 

reformas, kā arī jāuzĦemas fiskālā 

atbildība. Šādai rīcībai būtu jāietver arī 
iekĜaujošāka, uz tiesībām balstīta darba 
tirgus izveide, ko papildinātu pienācīga 
sociālā aizsardzība. Tajā būtu jāiekĜauj 
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arī tādi sociālās aizsardzības pasākumi kā 
garantētais ienākumu minimums, ko 
ieviestu saskaĦā ar katras valsts praksi, 
lai apkarotu absolūto nabadzību un 
sociālo atstumtību. 

Or. en 

 

 


