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21.10.2015 A8-0307/2 

Grozījums Nr.  2 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

3.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  3.a pauž nožēlu, ka trūkst vispārējas 

atsauces uz stratēģijas „Eiropa 2020” 

gudras, ilgtspējīgas un integrējošas 

izaugsmes mērķi; uzsver, ka sociālā un 

nodarbinātības politika būtu jāskata ne 

tikai no izmaksu, bet arī no ilgtermiņa 

ieguvumu perspektīvas; tādēļ aicina 

attiecīgos sociālos un vides jomas mērķus 

iekļaut jaunajā izvērtēšanas sistēmā, lai 

nodrošinātu, ka konkrētām valstīm 

adresētie ieteikumi (KVAI) tiek adresēti 

visām tām valstīm, kurām neizdodas 

panākt pozitīvu virzību nabadzības 

apkarošanā, tādu pienācīgu darbvietu 

radīšanā, kas nodrošina kvalitatīvu 

nodarbinātību, priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas novēršanā, mūžizglītības 

veicināšanā, resursu efektīvā izmantošanā 

un klimata pārmaiņu novēršanā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Grozījums Nr.  3 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  33.a atzinīgi vērtē bezdarba līmeņa 

samazināšanos Savienībā; tomēr norāda, 

ka bezdarba līmenis joprojām ir augsts, 

un aicina dalībvalstis izmantot 

visaptverošu pieeju tādas efektīvas un 

aktīvas darba tirgus politikas īstenošanā, 

kas būtu vērsta gan uz darba meklētāju 

nodarbināmību, gan iekļaujošāka darba 

tirgus izveidi un ietvertu gan darba 

meklētājiem, gan darba devējiem 

paredzētus papildu atbalsta pasākumus; 

uzsver, ka ilgtermiņa bezdarba 

novēršanas nolūkā ir jārisina prasmju 

neatbilstības un prasmju novecošanas 

problēmas, un uzskata, ka minēto mērķu 

īstenošanā ir nepieciešama labāka 

koordinācija gan valstu, gan Savienības 

līmenī; tādēļ prasa pieņemt stingrākus 

pasākumus, lai atbalstītu un pilnveidotu 

efektīvu profesionālo izglītību un 

apmācību, sadarbību starp izglītības 

iestādēm, uzņēmumiem, darba devēju 

organizācijām un citām attiecīgajām 

ieinteresētajām personām, un uzsver 

nepieciešamību uzlabot valsts un privātā 

līmenī sniegto nodarbinātības 

pakalpojumu efektivitāti, lai novērstu 

prasmju neatbilstību darba tirgū un 

atvieglotu darba meklēšanu Savienībā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Grozījums Nr.  4 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34.a punkts (jauns) 

 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  34.a norāda, ka Starptautiskais Valūtas 

fonds (SVF) un Ekonomiskās sadarbības 

un attīstības organizācija (ESAO) ir 

brīdinājuši par sociālām (nodarbinātu 

personu nabadzība) un ekonomiskām 

(iekšējā pieprasījuma mazināšanās) 

problēmām, kas ir saistītas ar pēdējos 

gados konstatēto reālās darba samaksas 

samazināšanos; šajā sakarībā uzsver, ka 

pienācīga atalgojuma politikai ir ļoti liela 

nozīme iekšējā pieprasījuma saglabāšanā 

un ka tāpēc darba samaksas pieaugums 

būtu jāpielāgo ražīguma izmaiņām; 

uzstāj, ka ir jāņem vērā darba samaksas 

palielināšanas nozīme, jo īpaši valstīs, 

kurās darba samaksa ir zem nabadzības 

sliekšņa, taču tas jādara, neskarot 

subsidiaritātes principu; atgādina, ka 

minimālā darba samaksa dažādās 

dalībvalstīs būtiski atšķiras, un atkārtoti 

prasa veikt pētījumu
1
 par šo jautājumu, 

tajā analizējot pirktspējas atšķirības 

dalībvalstīs; mudina dalībvalstis noteikt 

minimālo darba samaksu saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem un praksi un izvērtēt 

tās ietekmi uz nodarbinātu personu 

nabadzību, mājsaimniecību ienākumiem, 

kopējo pieprasījumu un darbvietu 

                                                 
1
 Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija (pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0068), 46. punkts. 
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radīšanu; 
 

Or. en 



 

AM\1076517LV.doc  PE570.900v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0307/5 

Grozījums Nr.  5 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

40.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  40.a uzskata, ka 2015. gada ieteikumi ir 

bijuši vērsti gandrīz tikai uz darba tirgu, 

nerisinot problēmas, kas saistītas ar 

trūcīgiem iedzīvotājiem pieejamo 

pakalpojumu ierobežoto skaitu un 

kvalitāti; atgādina par nepieciešamību 

investēt agrīnas iejaukšanās un 

novēršanas pasākumos un kvalitatīvos, 

pieejamos un iekļaujošos pakalpojumos, 

tostarp izglītības nodrošināšanā no 

mazotnes, ģimenes un kopienas 

atbalstīšanā, sociālajos pakalpojumos un 

veselības aprūpē; uzsver, ka lielāks 

pieprasījums pēc pakalpojumiem varētu 

būtiski veicināt darbvietu radīšanu 

sociālajā sektorā, ja šo jautājumu risina 

efektīvi, un ka veselības un sociālās 

aprūpes nozares ir nozīmīgas jomas, 

kurās investēt, cenšoties panākt 

ilgtspējīgu ekonomiku; aicina Komisiju 

ziņot par paveikto, saskaņā ar stratēģiju 

„Eiropa 2020” izstrādājot iniciatīvas 

attiecībā uz investīcijām veselības un 

sociālās aprūpes nozarēs, lai nodrošinātu 

kvalitatīvu nodarbinātību; 

Or. en 



 

AM\1076517LV.doc  PE570.900v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

21.10.2015 A8-0307/6 

Grozījums Nr.  6 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

41.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  41.a pauž nožēlu, ka KVAI nav atsauces 

uz stratēģijā „Eiropa 2020” iekļauto 

nabadzības mazināšanas mērķi, lai gan 

Komisija ir atzinusi, ka nabadzība un 

marginalizācija ir palielinājusies
1
 un ka 

pašlaik nabadzībā dzīvo katrs ceturtais 

iedzīvotājs; aicina izstrādāt visaptverošu 

nabadzības apkarošanas stratēģiju, kura 

balstītos uz pienācīgu darbvietu 

pieejamību, nodrošinot kvalitatīvu 

nodarbinātību, uz pakalpojumu 

pieejamību, minimālo ienākumu un 

sociālās aizsardzības nodrošināšanu 

saskaņā ar subsidiaritātes principu; 

norāda, ka izglītība un līdz ar to arī 

lielākas iespējas atrast darbu ir viens no 

galvenajiem nabadzības apkarošanas 

instrumentiem; uzsver nepieciešamību 

atzīt to, ka iedzīvotāju parādsaistību 

palielināšanās palielina gan viņu 

personisko, gan vispārējo ekonomisko 

neaizsargātību; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Grozījums Nr.  7 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.a ar bažām atzīmē, ka daudzās 

dalībvalstīs strauji palielinās tādi galējas 

nabadzības veidi kā bezpajumtniecība; 

prasa, lai visām dalībvalstīm tiktu adresēti 

KVAI par sociālās iekļaušanas 

stratēģijām, tostarp par tādu galējas 

nabadzības veidu apkarošanu kā 

bezpajumtniecība; piekrīt Komisijai, ka 

dalībvalstīm bezpajumtniecības un tās 

riska jautājums ir jārisina, izstrādājot 

visaptverošas stratēģijas, kuru pamatā ir 

preventīvi pasākumi, uz mājokli vērstas 

pieejas, ar izlikšanu no mājām saistīto 

noteikumu un prakses pārskatīšana, 

cenas ziņā patiesi pieejami mājokļi, kas 

nodrošinātu stabilitāti, un 

bezpajumtnieku kriminalizēšanas 

izbeigšana; prasa uzlabot valstu 

paraugprakses apmaiņu un savstarpējo 

pieredzes apmaiņu un atzīst Eiropas 

Savienības Nodarbinātības un sociālās 

inovācijas programmas (EASI) nozīmi 

šajā sakarībā; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Grozījums Nr.  8 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana 

2015/2210(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  42.b pieņem zināšanai Komisijas 

ieteikumu reformēt veselības aprūpes 

sistēmas, lai tās varētu īstenot savus 

mērķus, proti, nodrošināt vispārēju 

piekļuvi kvalitatīvai aprūpei, tostarp 

piekļuvi medikamentiem par 

pieņemamām cenām, it īpaši tādiem 

medikamentiem, kas ir svarīgi dzīvības 

glābšanai, un nodrošināt veselības 

aprūpes darbinieku tiesību ievērošanu; 

konstatē, ka krīzes rezultātā dažām 

dalībvalstīm nav izdevies nodrošināt pilnu 

sabiedrības veselības apdrošināšanas 

sistēmas segumu; 

Or. en 

 

 

 


