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Grozījums Nr.  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 

2016. gada izaugsmes pētījumā 

2015/2330(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas gada 

izaugsmes pētījumā (GIP) ir uzsvērta 

vajadzība pievērst vairāk uzmanības 

sociālajam taisnīgumam saistībā ar 

jaunajām valsts stabilitātes un reformu 

programmām, makroekonomikas 

nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā 

(MNNP) pievienojot trīs nodarbinātības 
rādītājus (aktivitātes līmenis, jauniešu 

bezdarbs un ilgtermiņa bezdarbs); urges 

that these indicators be put on a genuinely 

equal footing with the existing indicators, 

allowing them to trigger in-depth analyses 

in the relevant Member States and 

guarantee that their internal imbalances 

are further assessed, with economic and 

social reforms being proposed and 

monitored; 

2. pauž nožēlu par to, ka 2016. gada 

brīdināšanas mehānisma ziņojumā 

pievienotajiem trim sociālajiem rādītājiem 
(ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars, 

jauniešu bezdarbs un ilgtermiņa bezdarbs) 

nav stimulējošas ietekmes un ka tāpēc 

pastāv risks, ka tie nepalīdzēs novērst 

sociālo standartu turpmāku 

pasliktināšanos; tādēļ aicina iekļaut tādus 

sociālos rādītājus, kas kalpotu par stimulu 

konkrētu politikas pasākumu veikšanai 

nolūkā izskaust nabadzību un sociālo 

atstumtību; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 

2016. gada izaugsmes pētījumā 

2015/2330(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

20. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

20. uzskata, ka rūpīgi pārdomāta 

elastdrošība palīdz novērst 
sadrumstalotību un veicināt ilgtspējīgas 

kvalitatīvas nodarbinātības uzturēšanu, 

taču pauž bažas par to, ka elastdrošība 

netiek atbilstoši piemērota vairākās 

dalībvalstīs; aicina dalībvalstis un 

Komisiju attiecīgā gadījumā nodrošināt, 

ka, piemērojot elastdrošības modeli, tiek 

nodrošināta darba tiesību un sociālās 

drošības standartu ievērošana; aicina 

dalībvalstis modernizēt tiesību aktus 

nodarbinātības aizsardzības jomā, lai 

darbvietas maiņas gadījumā nodrošinātu 

lielāku nodarbinātības stabilitāti un 

drošību, tostarp uzlabojot sadarbību starp 

publiskajiem un attiecīgā gadījumā 

privātajiem nodarbinātības dienestiem, kā 

arī darba ņēmējiem nodrošinot sociālas 

drošības pieejamību un sociālās tiesības; 

atzīmē, ka vairākas dalībvalstis ir veikušas 

reformas, kurām ir bijusi labvēlīga 

ietekme, piemēram, nodarbinātības 

līmeņa palielināšanās, taču pauž nožēlu, 

ka atsevišķos gadījumos šīs darba tirgus 

reformas ir veicinājušas elastīgumu uz 

drošības rēķina, kā rezultātā ir 

palielinājusies nestabilitāte un 

20. iebilst pret Komisijas mēģinājumu no 

jauna ieviest neveiksmīgo elastdrošības 

koncepciju, jo lielāka elastdrošība radīja 

lielāku darba tirgus sadrumstalotību, 

nestabilāku darbu, atkārtotu darba 

komercializāciju, darba ņēmēju nedrošību 

un psiholoģisko stresu, kā arī apgrūtina 

stabilu dzīves plānošanu un pienācīgu 

ģimenes dzīvi; aicina dalībvalstis 

modernizēt tiesību aktus nodarbinātības 

aizsardzības jomā, lai nodrošinātu 

kvalitatīvas darbvietas ar aizsardzību 

atlaišanas gadījumā, stingru tiesisko 

regulējumu attiecībā uz arodbiedrību 

tiesībām un darba koplīgumiem, 

kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus 

darbvietas maiņas gadījumā, kā arī 

augstu standartu pieejamību darba 

ņēmējiem sociālās drošības un darba 

tiesību jomā; aicina Komisiju pastiprināti 

uzraudzīt secīgu terminētu darba līgumu 

ļaunprātīgu izmantošanu gan privātajā, gan 

publiskajā sektorā; 
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mazinājusies nodarbinātības aizsardzība; 

aicina Komisiju pastiprināti uzraudzīt 

secīgu terminētu darba līgumu, kā arī citu 

secīgu netipisku darba līgumu ļaunprātīgu 

izmantošanu gan privātajā, gan publiskajā 

sektorā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 

2016. gada izaugsmes pētījumā 

2015/2330(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. aicina Komisiju un dalībvalstis 

sadarboties, likvidējot šķēršļus, kas kavē 

taisnīgu darbaspēka mobilitāti, jo brīva 

pārvietošanās ir viena no ES 

pamattiesībām, un rīkoties, lai, no vienas 

puses, paaugstinātu nodarbinātības 

līmeni un, no otras puses, panāktu, ka 

pret ES migrējošiem darba ņēmējiem 

ikvienā dalībvalstī ir tāda pati attieksme 

kā pret attiecīgās valsts darba ņēmējiem, 

ka migrējošie darba ņēmēji netiek 

ekspluatēti vai diskriminēti un ka ir 

garantētas viņu tiesības uz darbu un 

sociālās tiesības; 

58. aicina Komisiju un dalībvalstis 

sadarboties, likvidējot šķēršļus uz tiesībām 

balstītai, sociāli drošai un brīvprātīgai 

darbaspēka mobilitātei, nodrošinot, ka pret 

ES mobilajiem darba ņēmējiem neizturas 

ļaunprātīgi; tādēļ prasa pilnībā īstenot 

principu, saskaņā ar kuru tajā pašā darba 

vietā vīrieši un sievietes par vienādu (un 

vienādi vērtīgu darbu) saņem vienādu 

darba samaksu, un pilnībā ievērot 

koplīgumus; noraida jebkādus dalībvalstu 

valdību vai Komisijas mēģinājumus 

diskriminēt ES vai trešo valstu darba 

ņēmējus, liedzot viņiem strādājošo 

pabalstus; noraida jebkādus mēģinājumus 

pārskatīt Regulas Nr. 883/2004 un 

Nr. 987/2009, lai samazināt sociālos 

pabalstus ES un EBTA dalībvalstu 

iedzīvotājiem; 

Or. en 

 

 


