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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

Ieteikuma 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 
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.

(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 
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. Lisabonas stratéģijā iekļautās 
cerības nepiepildījās. Tagad stratēģijā 
„Eiropa 2020” jāizdara secinājumi no 
vecās stratēgijas kļūdām un tādējādi 
jāizstrādā konsekventi, finansējami, 
īstenojami un kontrolējami pasākumi un 
stratēģijas, kuru rezultāti nepārtraukti 
jānovērtē, lai varētu nemitīgi pārbaudīt 
noteikto mērķu izpildi.

Or. de
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Grozījums Nr. 2

Ieteikuma 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 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

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

Or. de

Grozījums Nr. 3

Ieteikuma 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 un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
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, 

(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 mērogā, tās pieejamības 
nodrošināšanu visiem un pētniecības un 
uzņēmumu snieguma stiprināšanu, lai 
veicinātu inovāciju un zināšanu nodošanu 
visā ES. Ar tām būtu aktīvi jāveicina 
uzņēmējdarbības gars un resursi un 
tādējādi jāpalīdz radošas idejas pārvērst 
inovatīvos produktos, pakalpojumos un 
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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. 

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.

Or. de

Grozījums Nr. 4

Ieteikuma 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. 

Or. de

Grozījums Nr. 5

Ieteikuma 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 —
neatkarīgi no to atšķirīgajām struktūrām 
— iespējami visātrākajā tempā, lai 
panāktu koordinētu strukturālo reformu 
pozitīvu papildu ietekmi.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Ieteikuma 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 ar tiesību 
aktiem radīto šķēršļu samazināšanu, kā 
arī koncentrēšanos uz programmu un 
pasākumu efektivitāti un pārredzamību.

Or. de

Grozījums Nr. 7

Ieteikuma 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 attiecīgi varētu pārbaudīt
noteikto mērķu īstenošanu. Īstenoto 
mērķu novērtējums būtu jāveic reizi trijos 
gados,

Or. de
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Grozījums Nr. 8

Ieteikuma 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. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 9

Ieteikuma 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 

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 
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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.

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 zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija. Zaļās nodarbinātības 
veicināšanai dalībvalstīm būtu jāpiedāvā 
valsts atbalstīti pārkvalificēšanas 
pasākumi tiem nodarbinātajiem, kuri 
pašlaik strādā nozarēs, kas izraisa lielu 
CO2 emisiju.

Or. de

Grozījums Nr. 10

Ieteikuma 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 pamatmērķi, uz kuriem balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20-64 gadiem vidū ir 80 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

Or. de
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Grozījums Nr. 11

Ieteikuma 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 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

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 
darbiniekiem un gados vecāku darba 
ņēmēju atbalstīšanu, kā arī viņu
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi. Dalībvalstīm būtu 
jāattīsta sistēmas, ar kuru starpniecību 
visā Savienībā var savstarpēji salīdzināt 
un attiecīgi atzīt profesionālās apmācības 
diplomus, saistot to ar Eiropas sistēmu, 
kas paredz studiju laikā nokārtoto 
pārbaudījumu pārnesi un uzkrāšanu.

Or. de



PE442.856v01-00 10/14 PA\818003LV.doc

LV

Grozījums Nr. 12

Ieteikuma 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 pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

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. Lai atbalstītu ar 
mūžizglītību, ar piekļuvi izglītībai un ar 
teritoriālo mobilitāti saistītos mērķus, 
dalībvalstīm būtu jāpapildina 
tradicionālie izglītības veidi ar jauniem 
neklātienes studiju 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. 

Or. de
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Grozījums Nr. 13

Ieteikuma 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 sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, 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. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. 

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. Eiropas 
Savienībā būtu jānodrošina vienots 
obligātais standarts attiecībā uz 
pamatskolas izglītību, kas paredzētu, ka 
katram bērnam 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 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 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 sistēmu atvērtība un 
būtiskums, īpaši veidojot valstu 
kvalifikācijas sistēmas, kas radītu elastīgas 
mācību iespējas, un veidojot 
izglītības/apmācības un darba vides 
partnerības. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
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skolotāja profesija. Augstākajai izglītībai 
būtu jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Attiecībā uz katru, 
kurš mācās, jāprasa rezultāti un katrs 
jāatbalsta atbilstoši viņa spējām. Lai 
samazinātu to jauniešu skaitu, kas nestrādā 
un nemācās, dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai novērstu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, 
sniedzot individuālu atbalstu un sekmējot 
mācības atbilstoši individuālām 
vajadzībām. Lai tie gados jauni 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.

Or. de

Grozījums Nr. 14

Ieteikuma 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. Katrai dalībvalstij ar izglītību 
saistītajiem izdevumiem vajadzētu 
izmantot vismaz 6 % no IKP.

Or. de
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Grozījums Nr. 15

Ieteikuma 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 
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 

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. 
Dalībvalstīs attiecībā uz visa veida darba 
attiecībām vajadzētu padarīt juridiski 
saistošu pamatprincipu, 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 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, 
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atbalstam. 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.

Or. de

Grozījums Nr. 16

Ieteikuma priekšlikums
10. pamatnostādne – Kopsavilkums par pamatmērķiem

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
par 25 % samazināt to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo zem valstī noteiktā 
nabadzības sliekšņa, tādējādi paglābjot no 
nabadzības vairāk nekā 20 miljonus
cilvēku. 

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
par 40 % samazināt to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo zem valstī noteiktā 
nabadzības sliekšņa, tādējādi paglābjot no 
nabadzības vairāk nekā 32 miljonus
cilvēku.

Or. de


