
AM\1178862LV.docx PE635.409v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0162/2

Grozījums Nr. 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0162/2019
Marian Harkin
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 
2019. gada izaugsmes pētījumā
(2018/2120(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka ES mērķi un saistības 
sociālajā jomā ir tikpat svarīgi kā mērķi 
ekonomikā; uzsver, ka investīcijas 
sociālajā attīstībā nav tikai veids, kā 
nodrošināt ekonomikas izaugsmi un panākt 
konverģenci, bet arī mērķis pats par sevi; 
atzinīgi vērtē to, ka ir atzīta sociālā pīlāra 
nozīmība, un to, ka ir jāstiprina ES sociālā 
dimensija un jārisina nevienlīdzības 
problēmas starp reģioniem un reģionos; 
aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
sociālās tiesības, īstenojot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru (ESTP) tā, lai izveidotu reālu 
ES sociālo dimensiju, cita starpā ņemot 
vērā neseno pētījumu rezultātus un 
uzlabojot rezultātu pārskata par rādītājiem 
nodarbinātības un sociālajā jomā politisko 
pārredzamību un ietekmi, vienlaikus 
izpildot visus konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus, tostarp tos, kuros ieteikts 
īstenot pārveides darbības, lai nodrošinātu 
sociāli taisnīgu un vides ziņā ilgtspējīgu 
Savienību; aicina Komisiju izmantot ESTP 
20 principus kā rādītājus, lai novērtētu, kā 
valstīm savas sociālā pīlāra saistības ir 
izdevies integrēt ekonomikas politikā, kā 
arī stiprināt savu sociālās situācijas 
uzraudzības spēju; uzsver, ka 
makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas procedūrā nodarbinātības un 
sociālie apsvērumi būtu jāuzskata par 

2. uzsver, ka ES mērķi un saistības 
sociālajā jomā ir tikpat svarīgi kā mērķi 
ekonomikā; uzsver, ka investīcijas 
sociālajā attīstībā nav tikai veids, kā 
nodrošināt ekonomikas izaugsmi un panākt 
konverģenci, bet arī mērķis pats par sevi; 
atzinīgi vērtē to, ka ir atzīta sociālā pīlāra 
nozīmība, un to, ka ir jāstiprina ES sociālā 
dimensija un jārisina nevienlīdzības 
problēmas starp reģioniem un reģionos; 
aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt 
sociālās tiesības, īstenojot Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru (ESTP) tā, lai izveidotu reālu 
ES sociālo dimensiju, cita starpā ņemot 
vērā neseno pētījumu rezultātus un 
uzlabojot rezultātu pārskata par rādītājiem 
nodarbinātības un sociālajā jomā politisko 
pārredzamību un ietekmi, vienlaikus 
izpildot visus konkrētai valstij adresētos 
ieteikumus, tostarp tos, kuros ieteikts 
īstenot pārveides darbības, lai nodrošinātu 
sociāli taisnīgu un vides ziņā ilgtspējīgu 
Savienību; aicina Komisiju izmantot ESTP 
20 principus kā rādītājus, lai novērtētu, kā 
valstīm savas sociālā pīlāra saistības ir 
izdevies integrēt ekonomikas politikā, kā 
arī stiprināt savu sociālās situācijas 
uzraudzības spēju; uzsver, ka 
nodarbinātības rādītāji būtu jāuzskata par 
tikpat svarīgiem kā ekonomiskie 
apsvērumi, lai varētu veikt padziļinātas 
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tikpat svarīgiem kā ekonomiskie 
apsvērumi;

analīzes un izlīdzinošās darbības 
attiecīgajās dalībvalstīs;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/3

Grozījums Nr. 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0162/2019
Marian Harkin
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 
2019. gada izaugsmes pētījumā
(2018/2120(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
40. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

40. uzsver, ka vispārēja piekļuve valsts, 
solidārajām un pienācīgām pensionēšanās 
un vecuma pensijām ir jānodrošina visiem; 
apzinās dalībvalstu grūtības stiprināt 
pensiju sistēmu ilgtspēju, tomēr uzsver, ka 
ir svarīgi šajās sistēmās aizsargāt 
solidaritāti; uzskata, ka labākais veids, kā 
nodrošināt ilgtspējīgas, drošas un 
atbilstīgas pensijas sievietēm un vīriešiem, 
ir paaugstināt vispārējo nodarbinātības 
līmeni un nodrošināt kvalitatīvākas 
darbvietas visās vecuma grupās, uzlabot 
darba un nodarbinātības apstākļus un veikt 
nepieciešamos papildu publiskos 
izdevumus; uzskata, ka pensiju sistēmu 
reformās cita starpā būtu jākoncentrējas uz 
faktisko pensionēšanās vecumu un būtu 
jāatspoguļo darba tirgus tendences, 
dzimstības rādītāji, veselības un labklājības 
situācija, darba apstākļi un demogrāfiski 
ekonomiskās slodzes koeficients; uzskata, 
ka šādās reformās ir jāņem vērā arī 
situācija, kādā Eiropā ir miljoniem 
strādājošo, īpaši sievietes, jaunieši un 
pašnodarbinātas personas, kuras cieš no 
nedrošas, netipiskas nodarbinātības, 
piespiedu bezdarba periodiem un 
saīsināta darba laika;

40. uzsver, ka vispārēja piekļuve 
pienācīgām pensionēšanās un vecuma 
pensijām ir jānodrošina visiem; apzinās 
dalībvalstu grūtības stiprināt pensiju 
sistēmu ilgtspēju, tomēr uzsver, ka ir 
svarīgi šajās sistēmās aizsargāt solidaritāti; 
uzskata, ka starp labākajiem veidiem, kā 
nodrošināt ilgtspējīgas, drošas un 
atbilstīgas pensijas sievietēm un vīriešiem, 
ir paaugstināt vispārējo nodarbinātības 
līmeni un nodrošināt kvalitatīvākas 
darbvietas visās vecuma grupās, uzlabot 
darba un nodarbinātības apstākļus un 
papildināt valsts obligātās pensijas ar 
arodpensiju, papildpensiju un privātajām 
pensiju shēmām; uzskata, ka pensiju 
sistēmu reformās cita starpā būtu 
jākoncentrējas uz faktisko pensionēšanās 
vecumu un būtu jāatspoguļo darba tirgus 
tendences, dzimstības rādītāji, veselības un 
labklājības situācija, darba apstākļi un 
demogrāfiski ekonomiskās slodzes 
koeficients; uzskata, ka šādās reformās ir 
jāņem vērā arī situācija, kādā atrodas 
miljoniem strādājošo, īpaši sievietes, 
jaunieši un pašnodarbinātās personas, 
Eiropā;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/4

Grozījums Nr. 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
PPE grupas vārdā

Ziņojums A8-0162/2019
Marian Harkin
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 
2019. gada izaugsmes pētījumā
(2018/2120(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
43. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

43. uzskata, ka kohēzijas politika kā 
viena no galvenajām Eiropas Savienības 
ieguldījumu politikas jomām ir uzskatāmi 
parādījusi, kā tā ir efektīvs instruments, ar 
ko uzlabot sociālo kohēziju un mazināt 
nevienlīdzību; mudina dalībvalstis pilnībā 
izmantot Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
īstenošanai pieejamos līdzekļus;

43. uzskata, ka kohēzijas politika kā 
viena no galvenajām Eiropas Savienības 
ieguldījumu politikas jomām ir uzskatāmi 
parādījusi, kā tā ir efektīvs instruments, ar 
ko uzlabot sociālo kohēziju un mazināt 
nevienlīdzību; mudina dalībvalstis pilnībā 
izmantot pieejamos līdzekļus; atzinīgi 
vērtē Eiropas pusgada un kohēzijas 
politikas ciešāku saskaņošanu;

Or. en


