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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo 
lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību,
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju, 
veicina sociālo taisnīgumu un nodrošina 
sociālo aizsardzību; turklāt tā īsteno 
iniciatīvas, lai nodrošinātu dalībvalstu 
sociālās politikas koordinēšanu. Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 9. pantā 
noteikts, ka, nosakot un īstenojot savu 
politiku un darbības, Savienība ņem vērā 
prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu un 
atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības 
apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa 
paaugstināšanu.

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
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pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija 
noteiktas pietiekami skaidri un saikne 
starp tām būtu varējusi būt ciešāka. Tas 
ierobežoja to ietekmi uz valstu politikas 
izstrādi.

pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes visai ES 
kopumā. Ar Lisabonas stratēģiju saistītās 
cerības nepiepildījās. Tagad stratēģijā 
Eiropa 2020 jāizdara secinājumi no vecās 
stratēģijas kļūdām un tādējādi jāizstrādā 
konsekventi, finansējami, īstenojami un 
kontrolējami pasākumi un stratēģijas, 
kuru rezultāti nepārtraukti jānovērtē, lai 
varētu pastāvīgi pārbaudīt noteikto mērķu 
izpildi. 

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pirms jaunu iniciatīvu izstrādes 
Eiropas Savienībai būtu ievērojami 
jāuzlabo esošie politikas virzieni un to 
īstenošana.

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei —
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei —
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāapņemas izpildīt valsts 
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pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

mērķi. Tām būtu jākoncentrējas uz 
nodarbinātības palielināšanu, jānovērš 
izaugsmes šķēršļi, kurus rada tiesību akti, 
birokrātija un resursu nepareiza sadale 
valsts līmenī.

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
strukturālu reformu programmas, lai 
panāktu makroekonomikas stabilitāti un 
publisko finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, stiprinātu sociālo 
kohēziju un uzlabotu ražīgumu un darba 
tirgus darbību. Fiskālā stimula 
pakāpeniska atcelšana būtu jāsāk 
nekavējoties pēc tam, kad ekonomikā 
atsākas ilgtspējīga atlabšana, tā jāīsteno 
un jākoordinē arī Stabilitātes un izaugsmes 
pakta ietvaros.

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības, kā arī uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu
starptautiskā salīdzinājumā, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
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zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas 
darbavietas, teritoriālo, ekonomikas un 
sociālo kohēziju, kā arī palīdzēt risināt 
Eiropas un visas pasaules mēroga 
sabiedrības problēmas. Šajā kontekstā 
būtiski ir maksimāli likt lietā informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas. 

stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
aktīvi jāveicina uzņēmējdarbības gars ar 
tiesību aktu un resursu palīdzību un 
tādējādi jāpalīdz radošas idejas pārvērst 
inovatīvos produktos, pakalpojumos un 
procesos, kas var radīt izaugsmi, 
kvalitatīvas darba vietas, teritoriālo, 
ekonomikas un sociālo kohēziju, kā arī 
palīdzēt risināt Eiropas un visas pasaules 
mēroga sabiedrības problēmas. Šajā 
kontekstā būtiski ir maksimāli likt lietā 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas. 

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai sekmētu ekonomikas izaugsmi, 
dalībvalstīm vajadzētu samazināt 
birokrātisko slogu, samazināt pārmērīgu 
regulējumu un augstus nodokļus un 
atteikties no protekcionisma politikas.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Efektīva vienotā tirgus izveide ir 
būtisks elements, novērtējot ES vispārējo 
makroekonomisko sniegumu; tas ir īpaši 
svarīgi, lai monetārā savienība sniegtu 
ekonomiskus labumus, atjaunotos 
izaugsme un tiktu radītas jaunas darba 
iespējas.
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Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē „zaļo”
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
videi draudzīgu tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Šīm tehnoloģijām vajadzētu pēc iespējas 
būt pieejamiem visiem uzņēmumiem, tai 
skaitā mikrouzņēmumiem un MVU, lai 
visās jomās varētu veikt ilgtspējību 
veicinošas pārmaiņas. Dalībvalstīm būtu 
jāīsteno vajadzīgās reformas, lai mazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un efektīvi 
izmantotu resursus. Tāpat tām būtu 
jāuzlabo uzņēmējdarbības vide, jāstimulē 
videi draudzīgu darba vietu radīšana un 
jāmodernizē ražošanas bāze. Finanšu krīze 
nedrīkstētu traucēt vai aizkavēt šo būtisko 
pāreju uz videi draudzīgu un ilgtspējīgu 
ekonomiku.

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt un pārvaldīt izmaiņas, 
jo īpaši tās, kas saistītas ar jaunajām 
tehnoloģijām, automatizāciju un datoru 
revolūciju, tādējādi aktīvi piedaloties 



PE442.856v02-00 8/21 AD\821720LV.doc

LV

visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
elastīgu darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ņemot vērā „integrējošas 
izaugsmes” mērķi, dalībvalstīm pēc 
Komisijas ierosmes būtu jāizveido 
tiesiskais regulējums jauniem 
nodarbinātības veidiem, ar kuru tiktu 
nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības 
attiecīgajiem darba ņēmējiem, veicināta 
tāda nodarbinātība, kas kavē turpmāku 
darba tirgus sadrumstalošanu un 
nodrošina kā darba ņēmēju individuālo 
un kolektīvo tiesību visaptverošu 
aizsardzību, tā arī darba ņēmēju 
nepieciešamo sociālo aizsardzību.
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Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
izaugsmē un nodarbinātībā, ja ar tām 
stiprina ES konkurētspēju pasaules 
ekonomikā, paver jaunas iespējas Eiropas 
eksportētājiem un rada konkurētspējīgu 
piekļuvi būtiskam importam. Tādēļ 
reformās būtu jāņem vērā to ārējās 
konkurētspējas aspekti, lai veicinātu 
Eiropas izaugsmi un dalību atvērtos un 
godīgos tirgos visā pasaulē.

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
kvalitatīvā izaugsmē un noturīgā 
nodarbinātībā, ja ar tām adekvāti risina 
ilgstošo ekonomikas un finanšu krīzi un 
tādējādi stiprina ES konkurētspēju 
pasaules ekonomikā, paver jaunas iespējas 
Eiropas eksportētājiem un rada 
konkurētspējīgu piekļuvi būtiskam 
importam. Tādēļ reformās būtu jāņem vērā 
to ārējās konkurētspējas aspekti, lai 
veicinātu Eiropas Savienības izaugsmi un 
dalību atvērtos un godīgos tirgos visā 
pasaulē.

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Strukturālo reformu izstrādes un 
īstenošanas procesā dalībvalstīm īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tam, lai veicinātā 
izaugsme būtu saistīta ar nodarbinātības 
pieaugumu un ievērojama darba vietu 
daudzuma radīšanu reālajā ekonomikā.

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
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dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un —
atkarībā no to atšķirīgajām struktūrām —
iespējami visātrākajā tempā, lai panāktu 
koordinētu strukturālo reformu pozitīvu 
papildu ietekmi.

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Dalībvalstīm ES finansējuma (tai 
skaitā Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas 
fonda līdzekļu) plānošanā un 
izmantošanā būtu jāņem vērā stratēģija 
Eiropa 2020, un jo īpaši tās 
nodarbinātības un sociālās politikas 
aspekti.

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai gan šīs pamatnostādnes ir 
adresētas dalībvalstīm, stratēģija Eiropa 
2020 būtu jāīsteno partnerībā ar visām 
valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
cieši iesaistot parlamentus, kā arī sociālos 
partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, kas dod ieguldījumu valsts 
reformu programmu izstrādē, to īstenošanā 
un vispārējā saziņā stratēģijas sakarā.

(14) Lai gan šīs pamatnostādnes ir 
adresētas dalībvalstīm, stratēģija Eiropa 
2020 noteikti būtu jāīsteno partnerībā ar 
visām valstu, reģionālajām un vietējām 
iestādēm, cieši iesaistot parlamentus, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Īpaša 
loma ir sociālajiem partneriem valsts 
līmenī, jo bez viņu dalības nav iespējams 
praktiski īstenot nodarbinātības stratēģiju 
uzņēmumos. Visām ieinteresētajām 
personām jādod vienlīdzīgas tiesības 
iesaistīties valsts reformu programmu 
izstrādē, to īstenošanā un vispārējā saziņā 
stratēģijas sakarā, jo sociālās politikas 
virzieniem jābūt saskaņotiem ar vietējiem 
apstākļiem un vēlmēm.
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Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Dalībvalstu centienus, kas saistīti ar 
tālejošām reformām un valsts mērķu 
sasniegšanu, būtu jāpapildina ar 
birokrātijas, pārvaldes un tiesību aktu 
radīto šķēršļu samazināšanu, kā arī 
koncentrēšanos uz programmu un 
pasākumu efektivitāti un pārredzamību.

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiju Eiropa 2020 stiprina 
mazāks skaits pamatnostādņu, ar kurām 
aizstāj iepriekšējo divdesmit četru 
pamatnostādņu kopumu un saskaņotā veidā 
pievēršas nodarbinātības un vispārējās 
ekonomikas politikas jautājumiem. 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas ir pievienotas šim 
lēmumam, ir cieši saistītas ar dalībvalstu 
un Savienības ekonomikas politikas 
pamatnostādnēm, kas ir pievienotas 
Padomes […] Ieteikumam […]. Kopā tās 
veido stratēģijas Eiropa 2020 integrētās 
pamatnostādnes.

(15) Stratēģiju Eiropa 2020 stiprina 
pamatnostādņu kopums, ar kurām aizstāj 
iepriekšējo divdesmit četru pamatnostādņu 
kopumu un saskaņotā veidā pievēršas 
nodarbinātības un vispārējās ekonomikas 
politikas jautājumiem. Dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kas ir pievienotas šim lēmumam, ir cieši 
saistītas ar dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm, kas 
ir pievienotas Padomes […] Ieteikumam 
[…]. Kopā tās veido stratēģijas Eiropa 
2020 integrētās pamatnostādnes.
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Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Kaut arī šīs pamatnostādnes ir 
jāizstrādā katru gadu, tām būtu visumā 
jāsaglabājas nemainīgām līdz
2014. gadam, lai nodrošinātu, ka galvenā 
uzmanība tiek veltīta īstenošanai,

(17) Šīm pamatnostādnēm līdz 
2020. gadam būtu visumā jāsaglabājas 
nemainīgām, lai pienācīgi varētu pārskatīt 
tajās noteikto mērķu īstenošanu. 
Sasniegto mērķu novērtējums būtu jāveic 
reizi trijos gados,

Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Starplaikā veiktos pasākumus un to 
rezultātus vajadzētu zinātniski analizēt un 
kritiski izvērtēt,

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
7. pamatnostādne – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visos ar Eiropa 2020 stratēģiju saistītajos 
politikas virzienos un pasākumos būtu 
jāņem vērā dzimumu līdztiesības
jautājumi un ar tiem aktīvi jāveicina 
iespēju vienlīdzība un dzimumu 
līdztiesība. Tas attiecas arī uz iniciatīvām, 
kuru mērķis ir uzlabot sieviešu tiesības un 
cīnīties ar sieviešu diskrimināciju. 
Vajadzētu pārskatīt sociālās aizsardzības 
sistēmas, lai atceltu elementus, kas sekmē 
dzimumu nevienlīdzību. Vajadzētu 
nodrošināt labākus darba apstākļus 
nozarēs, kurās strādā daudz sieviešu. 
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Vajadzētu risināt piespiedu nepilnas 
slodzes nodarbinātības jautājumu. 
Vajadzētu stiprināt dzimumu līdztiesību 
apmācības un izglītības jomās. Līdz 
2020. gadam darba samaksas atšķirības 
starp dzimumiem būtu jāsamazina līdz 0-
5 %. Arvien labāks nodrošinājums ar 
visiem pieejamiem, cenu ziņā 
pieņemamiem, elastīgiem un augstas 
kvalitātes aprūpes pakalpojumiem, jo 
īpaši attiecībā uz piekļuvi bērnu aprūpes 
iestādēm, ir svarīgs veids, lai atvieglotu un 
veicinātu šo procesu virzībā uz dzimumu 
līdztiesību.

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
7. pamatnostādne – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem pievēršas pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus. 

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jāreaģē uz darba tirgus 
sadrumstalošanu, radot pietiekamu 
sociālo nodrošinājumu pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai, kā arī apkarojot 
nedeklarētu darbu. Profesionālā mobilitāte 
būtu jāatalgo. Darba vietu kvalitātei un 
nodarbinātības apstākļiem būtu jāpievēršas, 
cīnoties pret iestigšanu zemās algās un 
nodrošinot adekvātu sociālo nodrošinājumu 
arī tiem, kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus. 
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Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
7. pamatnostādne – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Starp 
dalībvalstīm būtu jāveicina apmācāmo 
personu apmaiņa arī ar profesionālo 
apmācību saistītajās profesijās.
Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē šķēršļi 
jaunpienācēju iekļūšanai darba tirgū, 
jāatbalsta pašnodarbinātība un darba vietu 
radīšana cita starpā tādās jomās kā videi 
draudzīga nodarbinātība un aprūpe, un 
jāveicina sociālā inovācija. Lai veicinātu 
videi draudzīgu nodarbinātību, 
dalībvalstīm būtu jāpiedāvā 
pārkvalificēšanas pasākumi tiem 
darbiniekiem, kuri pašlaik strādā nozarēs, 
kas rada lielu CO2 izmešu apjomu. Lai 
uzlabotu darba tirgus darbību un 
sniegumu, dalībvalstīm būtu aktīvi 
jāiesaista sociālie partneri valsts politikas 
izstrādāšanā un — saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un praksi — pilnībā 
jāievēro to tiesības noslēgt un īstenot 
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koplīgumus.

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
7. pamatnostādne – Kopsavilkums par pamatmērķiem

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20-64 gadiem vidū ir 75 %, tostarp 
panākot lielāku jauniešu, gados vecāku 
darbinieku un mazkvalificētu strādnieku
dalību un likumīgo migrantu labāku 
integrāciju.

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
vecuma grupā no 20 līdz 64 gadiem gan 
sieviešu, gan vīriešu nodarbinātības
rādītāji ir vismaz 75 %, tostarp panākot 
lielāku jauniešu, gados vecāku darbinieku 
un mazkvalificētu darbinieku — jo īpaši 
gados vecāku sieviešu — dalību un 
likumīgo migrantu labāku integrāciju, kā 
arī samazināt jaunatnes bezdarbu.

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
8. pamatnostādne – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk sava kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk sava kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
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darbiniekiem un gados vecāku darbinieku
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

un gados vecākiem darbiniekiem un 
jāpalielina viņu nodarbinātības iespējas, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas, ar kurām visā ES 
varētu salīdzināt un pienācīgi atzīt 
profesionālās kvalifikācijas kvalitāti, 
līdzīgi kā tas ir ar kredītpunktu pārneses 
un uzkrāšanas sistēmu studentiem.

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
8. pamatnostādne – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un 
darba devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo 
īpaši tos, kuri nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāīsteno programmas, lai 
palīdzētu tiem, kas nesen beiguši skolu, 
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības vai 
apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām. 
Dalībvalstīm savu mērķu atbalstam būtu 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
apmācību pieejamība, jāstiprina izglītība 
un profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām un atbilstošiem to 
veicināšanas pasākumiem, jāveicina 
uzņēmumu līdzdalība izglītībā un 
apmācībā un jāvairo iespējas iepriekš 
paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums personāla 
vajadzību plānošanā un personāla 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības un darba devēji. Lai atbalstītu 
jauniešus un jo īpaši tos, kuri nestrādā un 
nemācās, dalībvalstīm sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem būtu jāīsteno 
programmas, lai palīdzētu jauniešiem, kam
ir vai nav skolas beigšanas kvalifikācija, 
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības vai 
apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
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pilnībā jāizmanto ES līdzekļi. jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
virzība uz tām nodarbinātības jomām, 
kurām ir daudzsološa nākotne. Lai 
atbalstītu ar mūžizglītību, ar piekļuvi 
apmācībai un ar teritoriālo mobilitāti 
saistītos mērķus, dalībvalstīm būtu 
jāpapildina tradicionālie apmācības veidi 
ar jauniem tālmācības veidiem, kas 
balstīti uz internetu, un ar mācību 
iespējām, kuru pamatā ir elektroniski 
palīglīdzekļi („e–mācības”). Dalībvalstīm 
savu mērķu atbalstam būtu pilnībā 
jāizmanto ES līdzekļi.

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
9. pamatnostādne – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. 
Darbībai būtu jāaptver visus posmus (no 
mācībām agrā bērnībā un skolā līdz 
augstākai izglītībai, arodizglītībai un 
apmācībai, kā arī pieaugušo mācībām), 
ņemot vērā arī mācīšanos neformāla 
kontekstā. Reformām būtu jābūt vērstām 
uz to pamatzināšanu apgūšanu, kādas 
nepieciešamas ikvienam, lai sekmīgi 
darbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā, 
jo īpaši attiecībā uz iespējām atrast darbu, 
turpmāku mācīšanos vai IKT prasmēm. 
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm 
būtu jāpalielina izglītības un mācību 
sistēmu atvērtība un svarīgums, īpaši 
veidojot valstu kvalifikācijas sistēmas, kas 
radītu elastīgas mācību iespējas, un 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību un tālākizglītības sistēmās, jo 
īpaši, lai uzlabotu ES darbaspēka prasmju 
līmeni, kas tam ļautu pielāgoties strauji 
mainīgajām nodarbinātības jomas 
vajadzībām. Eiropas Savienībā būtu 
jānodrošina vienots obligātais standarts 
attiecībā uz pamatskolas izglītību, kas 
paredzētu, ka katram bērnam Eiropas 
Savienībā ir bezmaksas vieta skolā, 
neatkarīgi no vecāku sociālajiem 
apstākļiem. Darbībai būtu jāaptver visus 
posmus (no mācībām agrā bērnībā un skolā 
līdz augstākai izglītībai, arodizglītībai un 
apmācībai, kā arī pieaugušo mācībām), 
ņemot vērā arī mācīšanos neformāla 
kontekstā. Izglītības un apmācības 
kvalitātei, jo īpaši augstākās un 
akadēmiskās izglītības jomā, vajadzētu 
atbilst starptautiskiem standartiem, kas 
augstāki par vidējo līmeni, lai tādējādi 
dalībvalstīs nodrošinātu darba ņēmēju 
ilgstošu konkurētspēju. Reformām būtu 
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veidojot izglītības/mācību un darba vides 
partnerības. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
skolotāja profesija. Augstākajai izglītībai 
būtu jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. 

jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst iespējama. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina izglītības 
sistēmu atvērtība un būtiskums, īpaši 
veidojot valstu kvalifikācijas sistēmas, kas 
radītu mācību iespējas arī gados vecākiem 
cilvēkiem, un veidojot izglītības/apmācības
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Par principu būtu 
jākļūst tam, ka no ikviena, kurš mācās, 
jāprasa rezultāti un katrs jāatbalsta 
atbilstoši viņa individuālajām spējām. Lai 
samazinātu to jauniešu skaitu, kas nestrādā 
un nemācās, dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai novērstu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
sniedzot individuālu iedrošinājumu un 
atbalstu. Lai tie gados jaunie cilvēki, kuri 
ir īpaši apdāvināti un spējīgi mācīties, 
varētu pilnībā attīstīt savu individuālo 
potenciālu, dalībvalstīm būtu jāpieņem 
mērķtiecīgi pasākumi šo jauniešu 
attīstības potenciāla sekmēšanai un 
atbalstīšanai. Cilvēkiem, kuri dažādu 
iemeslu dēļ šajās sistēmās nevar 
piedalīties, būtu jānodrošina tāda sociālā 
aizsardzība, kas pārsniedz nabadzības 
novēršanas līmeni. Cilvēkiem, kuri 
slimības dēļ un/vai invaliditātes dēļ vairs 
nevar veikt agrāko profesionālo darbību,
būtu jāpiedāvā īpaši pasākumi 
profesionālajai tālākizglītībai un/vai 
pārkvalifikācijai.
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Grozījums Nr. 28

Lēmuma priekšlikums
9. pamatnostādne – Kopsavilkums par pamatmērķiem

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību.

ES pamatmērķi, uz kuriem balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību. Privātiem un valsts sektora 
izdevumiem izglītības iestādēm visos 
izglītības līmeņos dalībvalstīs būtu 
jāizlieto vismaz 6 % no IKP saskaņā ar 
atzītiem ESAO aprēķiniem. 

Grozījums Nr. 29

Lēmuma priekšlikums
10. pamatnostādne – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem 
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 

Šā mērķa sasniegšanai dalībvalstīm būtu 
jāpastiprina centieni, lai novērstu 
nabadzību, tai skaitā arī strādājošo 
nabadzību. Pasākumiem būtu jābūt 
vērstiem uz to, lai veicinātu pilnīgu un 
neatkarīgu līdzdalību politiskajā, 
sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā
dzīvē un palielinātu nodarbinātības 
iespējas, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai un piekļuves 
nodrošināšanai izmaksu ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augstas kvalitātes 
pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei, īpaši attiecībā uz 
sociālās labklājības, nodarbinātības, 
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aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens 
no vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

veselības un kaimiņattiecību 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm būtu jāveic 
aktīvi un efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Attiecībā uz visa 
veida darba attiecībām dalībvalstīs par 
juridiski saistošu būtu jāpadara 
pamatprincips, ka nedrīkst būt 
diskriminācija starp vīriešiem un 
sievietēm, ja tiem ir vienāda izglītību un 
tie ir nodarbināti vienādā veidā. Tāpat, lai 
cīnītos pret sociālo atstumtību, radītu 
iespējas cilvēkiem un veicinātu dalību 
darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā nodrošinājuma un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu ienākumus 
virs nabadzības sliekšņa un piekļuvi 
veselības aprūpei, tādējādi panākot sociālo 
kohēziju. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, minoritātēm, cilvēkiem ar 
invaliditāti, bērniem un jauniešiem, gados 
vecākām sievietēm un vīriešiem, 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija, lai 
risinātu dažādus sociālos riskus, kas 
rodas cilvēka dzīves laikā, jo īpaši 
attiecībā uz visneaizsargātākajiem
sabiedrības slāņiem. Uzlabojot valsts 
finanšu ilgtspējību, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš pozitīvajai 
ietekmei, kāda sociālās kohēzijas 
uzlabojumiem ir uz valstu budžetiem. 
Samazinot nabadzību un stiprinot dalību, 
var samazināt sociālos izdevumus un 
palielināt nodokļu ieņēmumus.
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