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Grozījums Nr. 1
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.a atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 
11. jūnija rezolūciju par sociālajiem 
mājokļiem Eiropas Savienībā 
(2012/2293(INI)),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1.b atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 
4. jūlija rezolūciju „Krīzes ietekme uz 
aprūpes pieejamību mazāk aizsargātu 
iedzīvotāju grupām” (2013/2044(INI)),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
1.a atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
2014. gada 9. janvārī notikušo atklāto sēdi 
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par nodarbinātību un trijotnes lomas un 
darbības sociālajiem aspektiem attiecībā 
uz euro zonas programmas valstīm,

Or. en

Grozījums Nr. 4
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
1.b atsauce (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

– ņemot vērā ceturtā politikas projekta 
piezīmes par sociālo un nodarbinātības 
aspektu un uzdevumu novērtējumu 
Grieķijā, Portugālē, Īrijā un Kiprā, kas 
2014. gada janvārī tika sagatavots 
Savienības A direktorāta Ekonomikas un 
zinātnes politikas ekonomikas pārvaldības 
atbalsta nodaļas Iekšpolitikas 
ģenerāldirektorātam,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Sari Essayah

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ekonomikas korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā 
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē 
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši 
nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut 
arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē 

A. tā kā ekonomikas krīze un tās dēļ 
īstenotie ekonomikas korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā 
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē 
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši 
nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut 
arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
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piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas 
Centrālā banka (ECB) un Komisija;

Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē 
piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas 
Centrālā banka (ECB), attiecīgās 
dalībvalstis un Komisija;

Or. fi

Grozījums Nr. 6
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ekonomikas korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā 
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē 
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši
nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut 
arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē 
piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas 
Centrālā banka (ECB) un Komisija;

A. tā kā ārkārtīgi grūtā ekonomiskā 
situācija Grieķijā, Īrijā, Portugālē un Kiprā 
tieši un netieši ietekmēja nodarbinātības 
līmeni, kā arī smagi ietekmēja sociālo 
situāciju; tomēr, kaut arī visas programmas 
oficiāli parakstījusi Komisija, to izveidē un 
noteikumu izstrādē piedalījies SVF, 
Eurogrupa, Eiropas Centrālā banka (ECB) 
un Komisija;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Regina Bastos

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ekonomikas korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši 

A. tā kā laikā, kad bija vispārēja 
ekonomikas un finanšu krīze un to 
ekonomiskā situācija pasliktinājās,
Grieķija (2010. gada maijā un 2012. gada 
martā), Īrija (2010. gada decembrī), 
Portugāle (2011. gada maijā) un Kipra
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nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut 
arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē 
piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas 
Centrālā banka (ECB) un Komisija;

(2013. gada jūnijā) prasīja ES, euro zonas 
dalībvalstu un Starptautiskā Valūtas 
fonda finansiālu atbalstu un piekrita 
ekonomikas korekcijas programmām, 
kuru pasākumi ir tieši un netieši 
ietekmējuši nodarbinātības līmeni un 
daudzu cilvēku dzīves apstākļus; tomēr, 
kaut arī visas programmas oficiāli 
parakstījusi Komisija, to izveidē un 
noteikumu izstrādē piedalījies SVF, 
Eurogrupa, Eiropas Centrālā banka (ECB),
Komisija un tās īstenojošās dalībvalstis;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ekonomikas korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā 
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē 
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši 
nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut 
arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē 
piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas 
Centrālā banka (ECB) un Komisija;

A. tā kā, samazinot makroekonomisko 
nevienlīdzību, kas ilgā laikposmā bija 
izveidojusies Grieķijā, Īrijā, Portugālē un 
Kiprā, ir tieši un netieši ietekmēts 
nodarbinātības līmenis, kā arī smagi 
ietekmēta sociālā situācija; tā kā ietekme 
būtu vēl smagāka bez euro zonas valstu 
un starptautiskās sabiedrības 
solidaritātes; tomēr, kaut arī visas 
programmas parakstījusi Padome un 
attiecīgo valstu valdības, to izveidē un 
noteikumu izstrādē piedalījies SVF, 
Eurogrupa, Eiropas Centrālā banka (ECB), 
Komisija un to valstu valdības, kas 
pieprasa finansiālu atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Atzinuma projekts
A apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā ekonomikas korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā 
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē 
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši 
nodarbinātības līmeni, kā arī smagi 
ietekmējuši sociālo situāciju; tomēr, kaut 
arī visas programmas oficiāli parakstījusi 
Komisija, to izveidē un noteikumu izstrādē 
piedalījies SVF, Eurogrupa, Eiropas 
Centrālā banka (ECB) un Komisija;

A. tā kā ekonomikas krīze un korekciju 
programmas pasākumi Grieķijā 
(2010. gada maijā un 2012. gada martā), 
Īrijā (2010. gada decembrī), Portugālē 
(2011. gada maijā) un Kiprā (2013. gada 
jūnijā) ir tieši un netieši ietekmējuši 
nodarbinātības līmeni, kā arī sociālo 
situāciju; tomēr, kaut arī visas programmas 
oficiāli parakstījusi Komisija, to izveidē un 
noteikumu izstrādē piedalījies SVF, 
Eurogrupa, Eiropas Centrālā banka (ECB) 
un Komisija;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā tā dēvētās ekonomikas un 
finanšu atbalsta programmas ir 
paredzētas tam, lai sasniegtu trīs atzītos 
galvenos mērķus — samazināt budžeta 
nelīdzsvarotību, uzlabot konkurētspēju un 
atbalstīt bankas, taču tā kā īstenotie 
pasākumi praktiski ir izraisījuši darba 
ņēmēju ienākumu tiešu nodošanu finanšu 
un ekonomikas monopoliem; tā kā 
Portugālē fiskālās konsolidācijas politika 
ir izraisījusi recesiju un smagāku nodokļu 
slogu darba ņēmējiem, un tā kā, 
iespējams, konkurences uzlabošanas 
nolūkā nodarbinātības regulējums ir 
liberalizēts, darba ņēmēju algas ir būtiski 
samazinātas, un valsts un tās iedzīvotāji ir 
savā ziņā kļuvuši nabadzīgāki;
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Or. pt

Grozījums Nr. 11
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā fiskālās un budžeta 
konsolidācijas politika ir atbilde uz 
ekonomisko un sociālo situāciju Grieķijā, 
Īrijā, Portugālē un Kiprā un nevis tās 
iemesls;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Marian Harkin

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa. tā kā regresīviem budžeta 
pasākumiem ir nesamērīga ietekme uz 
sabiedrības grupām ar zemiem 
ienākumiem, tā veicinot nabadzību, 
nenodrošinātību un nevienlīdzību 
veselības aprūpes jomā, jo sabiedrības 
grupas ar zemiem ienākumiem ir īpaši 
atkarīgas no sabiedrības veselības 
sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Verónica Lope Fontagné
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Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā ekonomikas korekciju 
programmas tika ieviestas ārkārtīgi 
smagās ekonomiskās situācijas dēļ, kad 
šīm valstīm pat draudēja bankrots;

Or. es

Grozījums Nr. 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā taupības politika izraisa 
bezdarba palielināšanos un algu 
samazināšanos, ļoti prasmīgu un augsti 
kvalificētu darba ņēmēju un jauniešu, 
kuri emigrē, skaita palielināšanos, kā arī 
samazinātus ieguldījumus izglītībā un 
tādējādi veicina darba ņēmēju ražīguma
samazināšanos;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. tā kā, tiklīdz varēs nodrošināt šo četru 
valstu ekonomikas un budžeta ilgtspēju, 
pūliņi būtu jāvelta sociālajiem aspektiem, 
pievēršot īpašu uzmanību darbavietu 
radīšanai;
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Or. es

Grozījums Nr. 16
Emer Costello

Atzinuma projekts
B apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 9. pantā teikts: „Nosakot 
un īstenojot savu politiku un darbības, 
Savienība ņem vērā prasības, kas saistītas 
ar atbilstīga sociālās aizsardzības līmeņa 
nodrošināšanu, ar sociālās atstumtības 
apkarošanu, kā arī ar izglītības, mācību un 
cilvēku veselības aizsardzības līmeņa 
paaugstināšanu”;

B. tā kā Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 9. pantā noteikts: 
„Nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu, ar sociālās 
atstumtības apkarošanu, kā arī ar izglītības, 
mācību un cilvēku veselības aizsardzības 
līmeņa paaugstināšanu;”

Or. en

Grozījums Nr. 17
Emer Costello

Atzinuma projekts
Ca apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ca. tā kā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 36. pantā ir noteikts, 
ka Savienība „atzīst un ievēro valstu 
tiesību aktos un praksē noteikto pieeju 
pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi, lai veicinātu 
Savienības sociālo un teritoriālo 
kohēziju”; tā kā 14. pantā (LESD) ir 
noteikts, ka „ņemot vērā nozīmi, kāda 
sabiedriskiem pakalpojumiem ir 
Savienības kopīgo vērtību sistēmā, kā arī 
to nozīmi sociālas un teritoriālas 
kohēzijas veicināšanā, Savienība un 
dalībvalstis, nepārsniedzot savas attiecīgās 
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pilnvaras un Līgumu piemērošanas jomu, 
rūpējas, lai šādi pakalpojumi pamatotos 
uz tādiem — jo īpaši ekonomikas un 
finanšu — principiem un nosacījumiem, 
kas ļauj īstenot to uzdevumus”; tā kā 
LESD 345. pantā ir noteikts, ka „Līgumi 
nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību 
aktus, kas reglamentē īpašumtiesību 
sistēmu”;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Emer Costello

Atzinuma projekts
E apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

E. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta inter alia nosaka tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
aizstāvību nepamatotas atlaišanas gadījumā 
(30. pants), godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem (31. pants), atzīst un ievēro 
tiesības uz sociālā nodrošinājuma 
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, 
kā arī, „apkarojot sociālo atstumtību un 
nabadzību”, nosaka tiesības uz „pienācīgu 
dzīvi tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu” 
(34. pants), paredz tiesības uz profilaktisko 
veselības aprūpi un ārstniecību (35. pants), 
kā arī atzīst piekļuvi pakalpojumiem ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 
(36. pants);

E. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību 
harta inter alia nosaka tiesības uz 
kolektīvām sarunām un rīcību (28. pants), 
aizstāvību nepamatotas atlaišanas gadījumā 
(30. pants), godīgiem un taisnīgiem darba 
apstākļiem (31. pants), atzīst un ievēro 
tiesības uz sociālā nodrošinājuma 
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, 
kā arī, „apkarojot sociālo atstumtību un 
nabadzību”, nosaka tiesības uz „pienācīgu 
dzīvi tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu” 
(34. pants), paredz tiesības uz profilaktisko 
veselības aprūpi un ārstniecību (35. pants), 
kā arī atzīst un ievēro tiesības piekļūt 
pakalpojumiem ar vispārēju 
tautsaimniecisku nozīmi (36. pants);

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
Fa apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

Fa. tā kā saskaņā ar 2013. gada oktobra 
ceturkšņa pārskatu „Nodarbinātība un 
sociālā situācija ES” Grieķijas, 
Portugāles un Īrijas ievērojamais IKP 
kritums galvenokārt izpaudās kā zemāks 
nodarbinātības līmenis;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Regina Bastos

Atzinuma projekts
G apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra 
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja 
Komisijas 2013. gada 2. oktobra 
paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās 
savienības sociālās dimensijas 
stiprināšana”, kā arī Komisijas 
priekšlikumu izveidot galveno 
nodarbinātības un sociālo rādītāju 
rezultātu apkopojumu, kas būtu jāiekļauj 
makroekonomiskas nelīdzsvarotības 
procedūrā (MNP) un Vienotajā
nodarbinātības ziņojumā (VNZ), bet pauž 
nožēlu, ka šie rādītāji nav pietiekami, lai 
nodrošinātu visaptverošu informāciju par 
dalībvalstu nodarbinātības un sociālo 
situāciju un to savstarpējo saistību; tā kā 
Parlamenta rezolūcijā ir uzsvērta 
vajadzība nodrošināt, lai šie uzraudzības 
mērķi mazinātu sociālās atšķirības starp 
dalībvalstīm;

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra 
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja 
Komisijas 2013. gada 2. oktobra 
paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās 
savienības sociālās dimensijas 
stiprināšana”, kā arī Vienoto
nodarbinātības ziņojumu (VNZ);

Or. pt
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Grozījums Nr. 21
Emer Costello

Atzinuma projekts
G apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra 
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja 
Komisijas 2013. gada 2. oktobra 
paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās 
savienības sociālās dimensijas 
stiprināšana”, kā arī Komisijas 
priekšlikumu izveidot galveno 
nodarbinātības un sociālo rādītāju rezultātu 
apkopojumu, kas būtu jāiekļauj 
makroekonomiskas nelīdzsvarotības 
procedūrā (MNP) un Vienotajā 
nodarbinātības ziņojumā (VNZ), bet pauž 
nožēlu, ka šie rādītāji nav pietiekami, lai 
nodrošinātu visaptverošu informāciju par 
dalībvalstu nodarbinātības un sociālo 
situāciju un to savstarpējo saistību; tā kā 
Parlamenta rezolūcijā ir uzsvērta vajadzība 
nodrošināt, lai šie uzraudzības mērķi 
mazinātu sociālās atšķirības starp 
dalībvalstīm;

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra 
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja 
Komisijas 2013. gada 2. oktobra 
paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās 
savienības sociālās dimensijas 
stiprināšana”, kā arī Komisijas 
priekšlikumu izveidot galveno 
nodarbinātības un sociālo rādītāju rezultātu 
apkopojumu, kas būtu jāiekļauj 
makroekonomiskas nelīdzsvarotības 
procedūrā (MNP) un Vienotajā 
nodarbinātības ziņojumā (VNZ) kā pirmā 
virzība EMS sociālās dimensijas 
izveidošanai, bet pauž nožēlu, ka šie 
rādītāji nav pietiekami, lai nodrošinātu 
visaptverošu informāciju par dalībvalstu 
nodarbinātības un sociālo situāciju un to 
savstarpējo saistību; tā kā Parlamenta 
rezolūcijā ir uzsvērta vajadzība nodrošināt, 
lai šie uzraudzības mērķi mazinātu sociālās 
atšķirības starp dalībvalstīm un veicinātu 
sociālo konverģenci un progresu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
G apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra 
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja 
Komisijas 2013. gada 2. oktobra 
paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās 
savienības sociālās dimensijas 

G. tā kā savā 2013. gada 21. novembra 
rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtēja 
Komisijas 2013. gada 2. oktobra 
paziņojumu „Ekonomiskās un monetārās 
savienības sociālās dimensijas 
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stiprināšana”, kā arī Komisijas 
priekšlikumu izveidot galveno 
nodarbinātības un sociālo rādītāju rezultātu 
apkopojumu, kas būtu jāiekļauj 
makroekonomiskas nelīdzsvarotības 
procedūrā (MNP) un Vienotajā 
nodarbinātības ziņojumā (VNZ), bet pauž 
nožēlu, ka šie rādītāji nav pietiekami, lai 
nodrošinātu visaptverošu informāciju par 
dalībvalstu nodarbinātības un sociālo 
situāciju un to savstarpējo saistību; tā kā 
Parlamenta rezolūcijā ir uzsvērta 
vajadzība nodrošināt, lai šie uzraudzības 
mērķi mazinātu sociālās atšķirības starp 
dalībvalstīm;

stiprināšana”, kā arī Komisijas 
priekšlikumu izveidot galveno 
nodarbinātības un sociālo rādītāju rezultātu 
apkopojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Regina Bastos

Atzinuma projekts
H apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās 
valstīs progress, kas sasniegts „Eiropa 
2020” mērķu īstenošanā, strauji palēninās 
(skatīt 1. pielikumu),

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās 
valstīs progress, kas sasniegts 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, strauji 
palēninās (skatīt 1. pielikumu); tā kā 
Portugālē attiecībā uz visiem rādītājiem 
situācija nav vienāda, „Eiropa 2020” 
mērķu īstenošanas progress ir 
nevienmērīgs, bet tendences saistībā ar 
mērķiem, kas attiecas uz izglītību, ir 
pozitīvas, savukārt ar nodarbinātību 
saistīto mērķu īstenošana ir grūtāka,

Or. en

Grozījums Nr. 24
Phil Bennion



AM\1015492LV.doc 15/125 PE526.372v01-00

LV

Atzinuma projekts
H apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās 
valstīs progress, kas sasniegts 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, strauji 
palēninās (skatīt 1. pielikumu),

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās 
valstīs progress, kas sasniegts 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, strauji 
palēninās, izņemot mērķus, kas ir saistīti 
ar personām, kas ir priekšlaicīgi 
pārtraukušas mācības vai apmācību un 
augstākās izglītības iegūšanu (skatīt 
1. pielikumu),

Or. en

Grozījums Nr. 25
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
H apsvērums

Atzinuma projekts Grozījums

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās 
valstīs progress, kas sasniegts 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, strauji 
palēninās (skatīt 1. pielikumu),

H. tā kā pieejamie dati liecina, ka četrās 
valstīs progress, kas sasniegts 
„Eiropa 2020” mērķu īstenošanā, strauji 
palēninājās (skatīt 1. pielikumu); tā kā 
galvenie ekonomikas rādītāji pašreiz
uzlabojas, savukārt sociālie rādītāji — vēl 
nē,

Or. en

Grozījums Nr. 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
Ha apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ha. tā kā trijotnes iejaukšanās 
programmā iesaistīto valstu lietās 



PE526.372v01-00 16/125 AM\1015492LV.doc

LV

pierādīja nopietnu demokrātijas trūkumu, 
un neievēlētas, nepārskatatbildīgas un 
nepārredzamas struktūras būtībā pakļāva 
cilvēkus ekonomiskai šantāžai un 
diktātam;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
Ha apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ha. tā kā ilgtermiņa ekonomiskās izredzes 
šajās valstīs uzlabojas; tā kā tam būtu 
jāpalīdz jaunu darbavietu izveidē šajās 
valstīs un nodarbinātības līmeņa 
samazināšanās tendences apsvēršanā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
Ha apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ha. tā kā politika, kas ir atkarīga no 
finansiālā atbalsta, ne tikai nesasniedza 
Komisijas primāro mērķi nodrošināt 
fiskālo ilgtspēju un finanšu stabilitāti un 
atjaunot konkurētspēju, bet arī ievērojami 
kavēja progresu, kas pirmskrīzes periodā
tika sasniegts dažās politikas jomās, 
piemēram, vides aizsardzībā un veselības 
aprūpē;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
Hb apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Hb. tā kā Īrijas „veiksmes stāstam” —
izstāšanās no programmas — ir ļoti maza 
saistība ar reālajiem sasniegumiem, kas 
ietekmē cilvēku dzīvi; tā kā šis stāsts 
pamatā ir notikumu interpretācija, kuras 
mērķis ir atbalstīt Īrijas valdības politiku 
un izmantot Īriju kā piemēru, lai liktu 
Dienvideiropā strādājošajām personām 
pieņemt vēl stingrākus taupības 
pasākumus; tā kā no visām dalībvalstīm 
Īrijā ir augstākais neto emigrācijas 
rādītājs, un ieguldījumi, izteikti procentos 
no Īrijas IKP, ir 10,6 %, kas ir zemākais 
rādītājs ES (vidējais — 20 %), Īrijai 
joprojām ir neilgtspējīga parāda attiecība 
pret IKP — 125 % — un, salīdzinot ar 
2008. gadu, personiskais patēriņš ir 
samazinājies par 12 %;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
Hc apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Hc. tā kā, neskatoties uz trijotnes un Īrijas 
valdības izteikumiem, Īrija kopš 
izstāšanās no programmas nav atguvusi 
„ekonomisko suverenitāti”; tā kā uz Īriju, 
tāpat kā uz pārējām ES dalībvalstīm, 
attiecas ne tikai ES „ekonomikas 
pārvaldība”, bet arī SVF īstenotā 
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„pēcprogrammas pārraudzībai” un 
Komisijas veiktā „pēcprogrammas 
uzraudzība”, kas nozīmē arī formālas 
pārbaudes un pilnvaras noteikt papildu 
taupības pasākumus; tā kā tas pats 
attieksies uz citām valstīm, ja tās izstāsies 
no savām programmām;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros, un tātad arī 
par to sociālajām sekām;

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) un valstu valdības ir pilnā 
mērā līdzatbildīgas par noteikumiem, kas 
ieviesti ekonomikas korekciju programmu 
ietvaros, un tātad arī par to sociālajām 
sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Sari Essayah

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros, un tātad arī 
par to sociālajām sekām;

1. norāda, ka ir pietiekami skaidrs, ka bez 
ekonomikas korekciju programmām 
krīzes sociālā ietekme būtu daudz 
smagāka, nekā tā ir pašlaik un ka ES 
iestādes (ECB, Komisija un Eurogrupa) ir 
pilnā mērā līdzatbildīgas par noteikumiem, 
kas ieviesti ekonomikas korekciju 
programmu ietvaros, un tātad arī par to 
sociālajām sekām salīdzinājumā ar sekām, 
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kādas būtu bez ekonomikas korekciju 
programmām;

Or. fi

Grozījums Nr. 33
Regina Bastos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros, un tātad 
arī par to sociālajām sekām;

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā iesaistītas 
ekonomikas korekciju programmu 
izstrādāšanā;

Or. pt

Grozījums Nr. 34
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros, un tātad arī 
par to sociālajām sekām;

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros;

Or. es

Grozījums Nr. 35
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros, un tātad 
arī par to sociālajām sekām;

1. norāda, ka par galalēmumu pieņemšanu 
atbildīgās iestādes ir Eurogrupa, SVF un 
attiecīgā dalībvalsts, un norāda, ka šo 
lēmumu pamatā bija SVF, Komisijas un 
ECB atzinums;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros, un tātad arī 
par to sociālajām sekām;

1. norāda, ka ES iestādes (ECB, Komisija 
un Eurogrupa) ir pilnā mērā līdzatbildīgas 
par noteikumiem, kas ieviesti ekonomikas 
korekciju programmu ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka neatkarīgi no 
nepieciešamības nodrošināt publisko 
finanšu ilgtspēju Eiropas Savienībai ir 
jācīnās, lai nodrošinātu tās iedzīvotājiem 
pienācīgu sociālo aizsardzību;

Or. es
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Grozījums Nr. 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu sasniegto rezultātu 
uzraudzīšanas fāzē;

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu sasniegto rezultātu 
uzraudzīšanas fāzē; norāda, ka Eiropas 
Parlaments atbalstīja tāda paša veida 
neoliberālu taupības politiku, piemēram, 
inter alia pieņemot divu tiesību aktu 
kopumu, sešu tiesību aktu kopumu vai
Eiropas semestri;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Regina Bastos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu sasniegto rezultātu 
uzraudzīšanas fāzē;

2. pauž nožēlu par to, ka nav juridiska 
pamata tam, ka Parlaments ir atstumts 
visās projekta fāzēs: gan sagatavošanās 
fāzē, gan mandātu izvirzīšanas fāzē, gan 
programmu, kā arī saistīto pasākumu 
sasniegto rezultātu uzraudzīšanas fāzē;

Or. pt

Grozījums Nr. 40
Emer Costello

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu sasniegto rezultātu
uzraudzīšanas fāzē;

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās programmu fāzēs: 
gan sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu ietekmes uzraudzīšanas 
fāzē;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu sasniegto rezultātu 
uzraudzīšanas fāzē;

2. pauž nožēlu par to, ka Parlaments ir ticis 
pilnīgi atstumts visās projekta fāzēs: gan 
sagatavošanās fāzē, gan mandātu 
izvirzīšanas fāzē, gan programmu, kā arī 
saistīto pasākumu sasniegto rezultātu 
uzraudzīšanas fāzē; izsaka nožēlu, ka visa 
procedūra netika balstīta uz Līguma, jo 
trūka tiesiskā pamatojuma, un tādēļ bija 
jāizvēlas starpvaldību pieeja, tādējādi 
nepiešķirot Parlamentam nekādu nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sari Essayah

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsaka nožēlu par to, ka šīs programmas 
izstrādātas, neizvērtējot sekas ar ietekmes 
novērtējumu pētījumiem vai saskaņojot ar 

3. izsaka nožēlu par to, ka šīs programmas 
izstrādātas, pietiekami neizvērtējot sekas ar 
ietekmes novērtējumu pētījumiem vai 
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Nodarbinātības komiteju, Sociālās 
aizsardzības komiteju, Nodarbinātības, 
sociālās politikas, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzības padomi (EPSCO) vai 
nodarbinātības un sociālo lietu komisāru; 
izsaka nožēlu arī par to, ka, lai gan 
programmām ir būtiska sociālā ietekme, 
nav notikusi apspriešanās ar Līgumā 
noteiktajām konsultatīvajām iestādēm, jo 
īpaši ar Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju (EESK) un Reģionu 
komiteju (RK);

saskaņojot ar Nodarbinātības komiteju, 
Sociālās aizsardzības komiteju, 
Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomi (EPSCO) vai nodarbinātības un 
sociālo lietu komisāru; izsaka nožēlu arī 
par to, ka, lai gan programmām ir būtiska 
sociālā ietekme, nav notikusi apspriešanās 
ar Līgumā noteiktajām konsultatīvajām 
iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju (EESK) un 
Reģionu komiteju (RK);

Or. fi

Grozījums Nr. 43
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsaka nožēlu par to, ka šīs programmas 
izstrādātas, neizvērtējot sekas ar ietekmes 
novērtējumu pētījumiem vai saskaņojot ar 
Nodarbinātības komiteju, Sociālās 
aizsardzības komiteju, Nodarbinātības, 
sociālās politikas, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzības padomi (EPSCO) vai 
nodarbinātības un sociālo lietu komisāru; 
izsaka nožēlu arī par to, ka, lai gan 
programmām ir būtiska sociālā ietekme, 
nav notikusi apspriešanās ar Līgumā 
noteiktajām konsultatīvajām iestādēm, jo 
īpaši ar Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju (EESK) un Reģionu 
komiteju (RK);

3. uzskata, ka ir nepareizi, ka šīs 
programmas izstrādātas, neizvērtējot sekas 
ar ietekmes novērtējumu pētījumiem vai 
saskaņojot ar Nodarbinātības komiteju, 
Sociālās aizsardzības komiteju, 
Nodarbinātības, sociālās politikas, 
veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
padomi (EPSCO) vai nodarbinātības un 
sociālo lietu komisāru; izsaka nožēlu arī 
par to, ka, lai gan programmām ir būtiska 
sociālā ietekme, nav notikusi apspriešanās 
ar Līgumā noteiktajām konsultatīvajām 
iestādēm, jo īpaši ar Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komiteju (EESK) un 
Reģionu komiteju (RK);

Or. pt

Grozījums Nr. 44
Marian Harkin
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. izsaka nožēlu par to, ka šīs programmas 
izstrādātas, neizvērtējot sekas ar ietekmes 
novērtējumu pētījumiem vai saskaņojot ar 
Nodarbinātības komiteju, Sociālās 
aizsardzības komiteju, Nodarbinātības, 
sociālās politikas, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzības padomi (EPSCO) vai 
nodarbinātības un sociālo lietu komisāru; 
izsaka nožēlu arī par to, ka, lai gan 
programmām ir būtiska sociālā ietekme, 
nav notikusi apspriešanās ar Līgumā 
noteiktajām konsultatīvajām iestādēm, jo 
īpaši ar Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju (EESK) un Reģionu 
komiteju (RK);

3. izsaka nožēlu par to, ka šīs programmas 
izstrādātas, neizvērtējot sekas ar ietekmes 
novērtējumu pētījumiem vai saskaņojot ar 
Nodarbinātības komiteju, Sociālās 
aizsardzības komiteju, Nodarbinātības, 
sociālās politikas, veselības un patērētāju 
tiesību aizsardzības padomi (EPSCO) vai 
nodarbinātības un sociālo lietu komisāru; 
izsaka nožēlu arī par to, ka nav notikusi 
apspriešanās ar ILO un, lai gan 
programmām ir būtiska sociālā ietekme, 
nav notikusi apspriešanās ar Līgumā 
noteiktajām konsultatīvajām iestādēm, jo 
īpaši ar Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komiteju (EESK) un Reģionu 
komiteju (RK);

Or. en

Grozījums Nr. 45
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
3. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) nosoda to, ka daudzi trijotnes politikas 
programmu noteikumi un pasākumi 
neatbilst Līguma principiem, kas ir citēti 
B līdz E apsvērumā; jo īpaši pauž bažas 
par iejaukšanos algu jomā un kolektīvo 
sarunu sistēmās; pauž nožēlu par to, ka 
Komisija nav pildījusi savu Līguma 
aizsargātājas uzdevumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
3. punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2) nosoda to, ka trijotnes īstenotajai 
politikai bija daudz plašāka ietekme tajos 
gadījumos, kuros sociālie partneri bija 
panākuši kopīgu vienošanos, tādējādi 
neievērojot sociālo partneru panākto 
līdzsvaru attiecībā uz algu pasākumiem 
un/vai darba tirgus reformu;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka kopš 2008. gada ES ir 
piedzīvojusi nepieredzētu ekonomikas un 
finanšu krīzi;

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par to, ka apmaiņā pret 
finansiālo atbalstu īstenotie nosacījumi ir 
apdraudējuši un sagrāvuši ES sociālos 
mērķus šādu iemeslu dēļ:
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– lai arī programmām ir noteikts ilgums, 
daudzi šajās programmās noteiktie 
pasākumi ir pastāvīgi,

– pasākumi ir īpaši apgrūtinoši un 
nesamērīgi,

– starp ierobežojumu apjomu, intensitāti 
un ilgumu nav ne pamatotas saistības, ne 
izmērāmas ekonomiskās ietekmes,

– programmās nav pievērsta uzmanība 
pārrobežu papildu ietekmei, un 
programmas pasliktina apstākļus arī citur 
euro zonā,

– pasākumi netika īstenoti kopā ar 
nepieciešamajiem pasākumiem un 
garantijām, lai aizsargātu neaizsargātas 
sabiedrības grupas, uzliekot cilvēkiem 
nesamērīgi lielu taupības pasākumu 
slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a pauž nožēlu par to, ka viens no 
korekciju programmu galvenajiem 
mērķiem nebija taisnīgs ietekmes 
sadalījums;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.b pauž nožēlu par to, ka programmas ir 
virzītas tikai uz darba tirgus reformām un 
taupības pasākumiem, kuru mērķis ir 
atgūt konkurētspēju ar minimālās algas 
samazināšanu, kolektīvo sarunu 
decentralizēšanu, sociālo pabalstu 
samazināšanu, atvieglotiem 
nodarbinātības regulējumiem un darbības 
ierobežošanu valstīs ar pārpalikumu, 
neņemot vērā inovācijas un ieguldījumu 
nozīmi un pareizi neparedzot šo 
pasākumu nopietno ietekmi uz 
nodarbinātības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b norāda, ka ES bija slikti sagatavota un 
apgādāta, lai risinātu radušās problēmas, 
tostarp milzīgo valsts parāda krīzi 
Ekonomiskajā un monetārajā savienībā;

Or. pt

Grozījums Nr. 52
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c norāda, ka Eiropas iestāžu un Eiropas 
finanšu mehānismu neiesaistīšana ir 
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iemesls šādu mehānismu improvizēšanai, 
tādējādi radot pamatu tādu finanšu un 
iestāžu līgumu noslēgšanai, kas neatbilst 
t. s. kopienas metodei, kā arī saskaņotības 
problēmām un interešu konfliktam, taču 
nosoda to, ka Komisija ir rīkojusies tikai 
kā aizdevēja un ir aizmirsusi savu galveno
— līgumu aizsargātājas — uzdevumu;
tādā pašā veidā arī Eiropas Centrālā 
banka nepārprotami ir pieņēmusi savām 
pilnvarām neatbilstošus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Edite Estrela

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pauž nožēlu, ka neatkarīgi no 
Komisijas pieprasījumiem ES līdzekļi, kas 
palika pāri 2007.–2013. gada budžetā,
netika pienācīgi izmantoti, lai novērstu 
krīzi vai ierobežotu tās ekonomisko un 
sociālo ietekmi;

Or. pt

Grozījums Nr. 54
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c norāda, ka pasaules ekonomikas un 
finanšu krīze ir uzsvērusi un 
pastiprinājusi publisko finanšu 
neaizsargātību minētajās četrās valstīs;
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Or. pt

Grozījums Nr. 55
Edite Estrela

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c norāda, ka Līgumā paredzētajai 
fiskālajai konsolidācijai būtu jābūt 
līdzeklim ekonomikas izaugsmes un 
nodarbinātības veicināšanai, nevis 
mērķim pašam par sevi; pauž nožēlu par 
to, ka programma izaugsmes un 
nodarbinātības jomā nav iekļauta 
fiskālajā paktā tā, lai padarītu izaugsmi 
un nodarbinātību par galvenajiem 
mērķiem līdzās fiskālajai konsolidācijai 
un valsts parāda pārvaldībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 56
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.d norāda, ka situācija bija tāda, kurā 
bija nepieciešams rīkoties steidzami, jo 
nerīkošanās būtu izraisījusi nopietnas 
sekas un atstātu šīm četrām valstīm tikai 
vienu alternatīvu — prasīt finansiālu 
atbalstu, lai nepieļautu bankrotu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 57
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.e norāda, ka īsais laikposms, kas bija 
atvēlēts korekciju programmu 
īstenošanai, un nespēja sniegt precīzu 
priekšstatu par ekonomisko situāciju 
glābjamajās dalībvalstīs, ir galvenie 
iemesli tam, ka sociālā situācija šajās 
valstīs pasliktinājās;

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Regina Bastos

Atzinuma projekts
3.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.f pauž nožēlu par to, ka ekonomiskās un 
sociālās situācijas pasliktināšanās 
minētajās četrās valstīs netika pamanīta 
laikus, ņemot vērā to, ka, ja tas būtu 
noticis, varētu veikt pasākumus, lai 
mazinātu sociālās sekas;

Or. pt

Grozījums Nr. 59
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
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strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus, un tādēļ 
attiecīgie ES un minēto četru valstu 
politikas virzieni būtu jāpārskata un 
jāpielāgo, lai apmierinātu sabiedrības 
vajadzības un nodrošinātu sociālo 
kohēziju; norāda, ka aktivitātes rādītāju 
sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas, jo plaisa starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
realitāti strauji paplašinās;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju 
sistēmu ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo 
plaisa starp stratēģijā „Eiropa 2020” 
noteiktajiem mērķiem un realitāti strauji 
paplašinās;

4. norāda, ka neoliberālās taupības 
programmas četrās minētajās valstīs ir vēl 
vairāk padziļinājušas strukturālās 
kapitālisma krīzes ietekmi un izraisījušas 
dramatiski augstu bezdarba līmeni, 
vēsturiski augstus darbavietu zaudēšanas 
rādītājus, kā arī pasliktinātus darba 
apstākļus; norāda, ka aktivitātes rādītāju 
sekas ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sari Essayah
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Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda, ka ekonomikas krīze un 
pielāgošanas politika un strukturālās 
reformas, kas šķita nepieciešamas krīzes 
pārvarēšanai, četrās minētajās valstīs 
izraisījušas dramatiski augstu bezdarba 
līmeni, vēsturiski augstus darbavietu 
zaudēšanas rādītājus, kā arī pasliktinātus 
darba apstākļus; norāda, ka aktivitātes 
rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas, jo plaisa starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
realitāti strauji paplašinās;

Or. fi

Grozījums Nr. 62
Regina Bastos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda, ka pielāgošanas politika četrās 
minētajās valstīs ir paaugstinājušas
bezdarba līmeni un zaudēto darbavietu
skaitu, kā arī pasliktinājušas darba 
apstākļus; norāda, ka nodarbinātības
rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas plaisas starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteikto mērķu un 
realitātes dēļ;

Or. pt
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Grozījums Nr. 63
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda, ka ārkārtīgi smagā ekonomiskā 
situācija četrās minētajās valstīs 
izraisījušas dramatiski augstu bezdarba 
līmeni, vēsturiski augstus darbavietu 
zaudēšanas rādītājus, kā arī pasliktinātus 
darba apstākļus; norāda, ka aktivitātes 
rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas, jo plaisa starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
realitāti strauji paplašinās;

Or. es

Grozījums Nr. 64
Emer Costello

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs ir veicinājušas nepieņemamu 
bezdarba līmeņa paaugstināšanos, 
vēsturiski augstus darbavietu zaudēšanas 
rādītājus, kā arī nedrošākus darba 
apstākļus; norāda, ka aktivitātes rādītāju 
sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas, jo plaisa starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
realitāti strauji paplašinās;

Or. en
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Grozījums Nr. 65
Phil Bennion

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda, ka ekonomikas krīze, 
pielāgošanas politika un strukturālās 
reformas četrās minētajās valstīs 
izraisījušas paaugstinātu bezdarba līmeni, 
vēsturiski augstus darbavietu zaudēšanas 
rādītājus, kā arī pasliktinātus darba 
apstākļus; norāda, ka aktivitātes rādītāju 
sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas, jo plaisa starp dažiem
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Heinz K. Becker

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda uz dramatiski augsto bezdarba 
līmeni, vēsturiski augstajiem darbavietu 
zaudēšanas rādītājiem, kā arī 
pasliktinātajiem darba apstākļiem; norāda, 
ka aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši 
attiecībā uz sociālās aizsardzības un 
pensiju sistēmu ilgtspēju, ir vēl 
nopietnākas, jo plaisa starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
realitāti strauji paplašinās;

Or. en
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Grozījums Nr. 67
Marian Harkin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus, kā arī 
pasliktinātus darba apstākļus; norāda, ka 
aktivitātes rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā 
uz sociālās aizsardzības un pensiju sistēmu 
ilgtspēju, ir vēl nopietnākas, jo plaisa starp 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktajiem 
mērķiem un realitāti strauji paplašinās;

4. norāda, ka pielāgošanas politika un 
strukturālās reformas četrās minētajās 
valstīs izraisījušas dramatiski augstu 
bezdarba līmeni, vēsturiski augstus 
darbavietu zaudēšanas rādītājus,
nepieņemamu ilgstošu bezdarbnieku 
skaita palielināšanos, kā arī pasliktinātus 
darba apstākļus; norāda, ka aktivitātes 
rādītāju sekas, jo īpaši attiecībā uz sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspēju, ir 
vēl nopietnākas, jo plaisa starp stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteiktajiem mērķiem un 
realitāti strauji paplašinās;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka krīze ir uzsvērusi un 
pastiprinājusi makroekonomisko 
nelīdzsvarotību dažās dalībvalstīs, un 
tāpēc ir nepieciešams ierosināt 
strukturālas pārmaiņas un reformas katrā 
atsevišķā gadījumā, pievēršot īpašu 
uzmanību sabiedrības neaizsargātākajām 
grupām, lai panāktu izaugsmi, kā arī
sociālo kohēziju un nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanos;

Or. el
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Grozījums Nr. 69
Regina Bastos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka saskaņā ar Eurostat 
datiem Portugālē 2013. gada novembrī 
bezdarba līmenis samazinājās devīto 
mēnesi pēc kārtas, sasniedzot 15,5 %;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ar bažām konstatē, ka trijotne ir 
samazinājusi algas visās publiskā sektora 
iestādēs (atceļot pat atvaļinājuma un 
Ziemassvētku piemaksas), kā arī vecuma 
pensijas, bezdarba, slimības un citus 
sociālos pabalstus, kā arī pagarinājusi 
darba laiku, tādējādi ekspluatējot darba 
ņēmējus; norāda, ka Portugālē algas ir 
samazinātas par vidēji 9 % reālā 
izteiksmē; norāda, ka glābjamajās 
dalībvalstīs tūkstošiem darbavietu 
publiskā sektora iestādēs ir samazinātas, 
un ir veikti grozījumi tiesību aktos 
nodarbinātības jomā, lai atvieglotu štatu 
samazināšanas shēmu īstenošanu un 
samazinātu to izmaksas;

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Verónica Lope Fontagné
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka, kaut arī jaunas 
darbavietas ir pēdējais labuma gūšanas 
posms fiskālajā un budžeta konsolidācijā, 
šīm četrām valstīm ir jāpapūlas radīt 
labvēlīgus apstākļus, kas ir nepieciešami 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU, lai attīstītu 
uzņēmējdarbību, kas būtu ilgtspējīga 
ilgtermiņā;

Or. es

Grozījums Nr. 72
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka cerības atkal sasniegt 
izaugsmi un radīt darbavietas, izmantojot 
iekšējo devalvāciju, lai atgūtu 
konkurētspēju, nav piepildījušās; uzsver, 
ka šīs cerības nav piepildījušās tādēļ, ka 
nepietiekami tika ņemts vērā krīzes 
strukturālais raksturs, kā arī pastāvīga 
iekšzemes pieprasījuma, ieguldījumu un 
reālās ekonomikas kreditēšanas nozīme; 
uzsver, ka taupības pasākumu 
procikliskais raksturs un tas, ka to 
īstenošanā netika pievērsta uzmanība 
izaugsmei un jaunām darbavietām, ir 
iemesls bēdīgi slavenajam izaugsmes un 
nodarbinātības līmeņa kritumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka darba tirgus reformas ir 
izraisījušas ļoti negatīvu sabiedrības 
reakciju, jo netika nodrošināts sociālais 
dialogs un dažos reformas posmos — arī 
tehniskā un politiskā leģitimitāte, kā arī 
trūka saskaņota Eiropas vienotā 
redzējuma, lai programmās iekļautu 
vidēja termiņa un ilgtermiņa apsvērumus;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka, no vienas puses, viena un 
tā paša risinājuma piemērošana visām 
dalībvalstīm, neņemot vērā to individuālos 
apstākļus, un, no otras puses, īsais 
laikposms, kas ir paredzēts ekonomikas 
korekciju programmu īstenošanai, ir 
apgrūtinājis gan sabiedrības, gan
uzņēmējdarbības nozares pielāgošanos, 
tādējādi graujot sociālo kohēziju, 
nodarbinātību un reālo ekonomiku;

Or. el

Grozījums Nr. 75
Edite Estrela
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Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ar bažām konstatē, ka valstīs, kuras 
veic korekcijas, atšķirība dzimumu darba 
samaksā vairs nesamazinās, bet ir lielāka 
nekā vidēji ES; uzskata, ka atšķirībām 
darba samaksā un sieviešu 
nodarbinātības līmeņa samazinājumam ir 
jāpievērš lielāka uzmanība dalībvalstīs, 
kuras veic korekcijas;

Or. pt

Grozījums Nr. 76
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c konstatē, ka augsts bezdarba līmenis 
un nepietiekama nodarbinātība 
apvienojumā ar algu samazinājumiem 
publiskajā un privātajā sektorā —
atbilstīgi ekonomikas korekciju 
programmām — izraisa apdrošināšanas 
iemaksu samazināšanos un sociālā 
nodrošinājuma finansējuma 
samazināšanos, kādēļ samazinās pensiju 
sistēmu ilgtspēja un piemērotība;

Or. el

Grozījums Nr. 77
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.c norāda, ka MVU skaita masveida 
samazināšanās ir viens no galvenajiem 
darbavietu zaudēšanas iemesliem un 
lielākais atveseļošanās risks nākotnē, jo 
iespējamā eksporta attīstība nekompensēs 
līdzekļu un turpmākās nodarbinātības 
samazināšanos; norāda, ka pielāgošanas 
politikā netika ņemtas vērā stratēģiskās 
nozares, kas bija jāaizsargā, lai 
nodrošinātu turpmāku izaugsmi un 
sociālo kohēziju; tas bija iemesls 
darbavietu skaita būtiskam kritumam 
stratēģiski svarīgās nozarēs, piemēram, 
rūpniecībā un pētniecības, attīstības un 
inovācijas nozarē, dramatiski ietekmējot 
publiskā sektora pamatnozares, 
piemēram, veselības, izglītības un sociālo 
pakalpojumu nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d ar bažām konstatē rīcības 
neefektivitāti tajās dalībvalstīs, kuras 
īsteno ekonomikas korekciju 
programmas, lai apkarotu izvairīšanos no 
nodokļu maksāšanas, izvairīšanos no 
iemaksu veikšanas un ēnu ekonomiku, 
kādēļ ienākumiem tiek piemēroti 
pārmērīgi nodokļi, graujot sociālās 
nodrošinājuma sistēmas un pastiprinot 
sociālo nevienlīdzību;

Or. el
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Grozījums Nr. 79
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, vai Kiprā, kur tas ir aptuveni 
26,4 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. pauž nožēlu, ka visaugstākais bezdarba 
līmenis ir jaunu cilvēku vidū, turklāt 
situācija, piemēram, Grieķijā, kur minētais 
bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, vai 
Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 30 %, 
ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī tie 
jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži vien 
strādā bīstamos apstākļos vai nepilna laika 
darbu, 43 % jauno darba ņēmēju strādā 
nepilna laika darbu, salīdzinot ar 13 % 
vecākiem darba ņēmējiem, tādēļ viņiem ir 
grūtības sākt neatkarīgu dzīvi;

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; norāda, ka 
nodarbinātības līmenis paaugstinās 
neatbilstoši, kādēļ tiek zaudēti 
jauninājumu un ekspertu resursi, 
ietekmējot ražošanu un tādējādi arī 
izaugsmi; izsaka nožēlu, ka arī tie jaunieši, 
kuri ir atraduši darbu, bieži vien strādā 
bīstamos apstākļos vai nepilna laika darbu, 
tādēļ viņiem ir grūtības sākt neatkarīgu 
dzīvi;

Or. el

Grozījums Nr. 82
Regina Bastos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir īpaši nopietna; izsaka nožēlu, ka 
arī tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

Or. pt
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Grozījums Nr. 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū,
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi; norāda, ka īpaši 
apspriesto jauniešu nodarbinātības 
līmeņa samazināšanos Portugālē (36 % 
2013. gada trešajā ceturksnī) ietekmēja 
emigrējušo jauniešu skaita palielināšanās 
un aktīvās nodarbinātības politikas 
pasākumi, kuru pamatā bija nedroši 
līgumi;

Or. pt

Grozījums Nr. 84
Phil Bennion

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
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laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

laika darbu, tādēļ viņiem var būt grūtības 
sākt neatkarīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Emer Costello

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē, un Īrijā, kur 2012. gadā tas 
pārsniedza 30 %, ir ļoti smaga; izsaka 
nožēlu, ka arī tie jaunieši, kuri ir atraduši 
darbu, bieži vien strādā bīstamos apstākļos 
vai nepilna laika darbu, tādēļ viņiem ir 
grūtības sākt neatkarīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Marian Harkin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē un Īrijā, kur tas pārsniedz 
30 %, ir ļoti smaga; izsaka nožēlu, ka arī 
tie jaunieši, kuri ir atraduši darbu, bieži 
vien strādā bīstamos apstākļos vai nepilna 
laika darbu, tādēļ viņiem ir grūtības sākt 
neatkarīgu dzīvi;

5. ar bažām norāda, ka visaugstākais 
bezdarba līmenis ir jaunu cilvēku vidū, 
turklāt situācija, piemēram, Grieķijā, kur 
minētais bezdarba līmenis pārsniedz 50 %, 
vai Portugālē, kur tas pārsniedz 30 %, vai
Īrijā, kur tas pārsniedz 25 %, ir ļoti smaga, 
turklāt norāda, ka šie rādītāji ir pastāvīgi
jau piecus gadus kopš krīzes sākuma; 
izsaka nožēlu, ka arī tie jaunieši, kuri ir 
atraduši darbu, bieži vien strādā bīstamos 
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apstākļos vai nepilna laika darbu, tādēļ 
viņiem ir grūtības sākt neatkarīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka budžeta samazināšana, 
privatizācija un nepietiekami ieguldījumi 
sabiedriskajos pakalpojumos ir iemesls 
dzīves dārdzības straujajam pieaugumam, 
kas ir ierobežojis jauniešu iespējas atrast 
finanšu līdzekļus, kuri ir nepieciešami, lai 
dzīvotu neatkarīgi no savas ģimenes; 
uzsver, ka ir nepieciešami apjomīgi 
ieguldījumi sabiedriskajos pakalpojumos, 
lai jaunieši varētu dzīvot patstāvīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Regina Bastos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka Portugālē īstenotie plāni, 
tostarp aktīvās nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, ir izrādījušās efektīvas
un jauniešu bezdarba līmenis samazinās;

Or. pt
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Grozījums Nr. 89
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž bažas par to, ka augsts bezdarba 
līmenis un ilgtermiņa bezdarbs ir izraisījis 
situāciju, kurā liela daļa bezdarbnieku un 
viņu apgādājamie ir palikuši bez veselības 
apdrošināšanas seguma, kā arī ir 
palielinājies to mājsaimniecību skaits, 
kuras ir spiestas izdzīvot no niecīgiem 
ienākumiem vai vispār bez ienākumiem, 
tādējādi palielinot galējas nabadzības un 
sociālās atstumtības risku, ko apliecina 
pieaugošais trūcīgo un bezpajumtnieku 
skaits, kā arī pamata preču un 
pakalpojumu nepieejamība, jo īpaši pēc 
ekonomikas korekciju programmu 
ietvaros ieviestajiem apjomīgajiem 
sociālajiem ierobežojumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka saistībā ar dažās no 
četrām valstīm pieņemto lēmumu, ka ir 
nepieņemami palielināt sociālās 
apdrošināšanas iemaksas darba 
ņēmējiem, vienlaikus samazinot 
uzņēmumu iemaksas, ņemot vērā to, ka 
tas kavē godīgu ienākumu sadali un 
apdraudēs valstu sociālā nodrošinājuma
sistēmu ilgtspēju;

Or. pt
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Grozījums Nr. 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda, ka ienākumu nevienlīdzības 
palielināšanās nodara kaitējumu ne tikai 
sabiedrībai, bet arī ekonomikai, un var 
kavēt ekonomikas atveseļošanos, tādēļ šī 
problēma ir jārisina, vairāk 
koncentrējoties uz pārdalīšanu, jo īpaši 
izmantojot nodokļu un sociālā
nodrošinājuma sistēmas; jārisina zemo
algu problēma, un jānovērš riskants 
nodarbinātības līmeņa pieaugums;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka smagi skartas ir 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas —
ilgstošā bezdarbnieka statusā esoši cilvēki, 
sievietes, migrējoši darba ņēmēji un cilvēki 
ar invaliditāti — un šo grupu pārstāvju 
vidū bezdarba līmenis ir augstāks par valsts 
vidējo līmeni;

6. norāda, ka smagi skartas ir 
neaizsargātākās sabiedrības grupas —
ilgstošā bezdarbnieka statusā esoši cilvēki, 
sievietes, migrējoši darba ņēmēji un cilvēki 
ar invaliditāti — un šo grupu pārstāvju 
vidū bezdarba līmenis ir augstāks par valsts 
vidējo līmeni; norāda, ka augsts bezdarba 
līmenis rada saspringtus darba apstākļus, 
jo darba ņēmēji nezina, vai viņu 
darbavietas tiks saglabātas, kā arī vai būs 
citas alternatīvas, uz kurām paļauties, viņi 
vairāk cieš no vardarbības, aizskaršanas 
un seksuālas uzmākšanās darbavietā un ir 
neaizsargātāki pret to, viņi ir spiesti veikt 
vairākus darbus, kuru veikšanai viņiem 
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nav nepieciešamo prasmju, un milzīgās 
štatu samazināšanas dēļ viņi ir spiesti 
uzņemties papildu uzdevumus, ko iepriekš 
veica citi darba ņēmēji;

Or. pt

Grozījums Nr. 93
Emer Costello

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka smagi skartas ir
visneaizsargātākās sabiedrības grupas —
ilgstošā bezdarbnieka statusā esoši cilvēki, 
sievietes, migrējoši darba ņēmēji un cilvēki 
ar invaliditāti — un šo grupu pārstāvju 
vidū bezdarba līmenis ir augstāks par valsts 
vidējo līmeni;

6. norāda, ka neaizsargātākās sabiedrības 
grupas — ilgstošā bezdarbnieka statusā 
esoši cilvēki, sievietes, migrējoši darba 
ņēmēji un cilvēki ar invaliditāti — ir 
skartas smagāk un šo grupu pārstāvju vidū 
bezdarba līmenis ir augstāks par valsts 
vidējo līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Marian Harkin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. norāda, ka smagi skartas ir 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas —
ilgstošā bezdarbnieka statusā esoši cilvēki, 
sievietes, migrējoši darba ņēmēji un cilvēki 
ar invaliditāti — un šo grupu pārstāvju 
vidū bezdarba līmenis ir augstāks par valsts 
vidējo līmeni;

6. norāda, ka smagi skartas ir 
neaizsargātākās sabiedrības grupas —
ilgstošā bezdarbnieka statusā esoši cilvēki, 
aprūpētāji, sievietes, migrējoši darba 
ņēmēji un cilvēki ar invaliditāti — un šo 
grupu pārstāvju vidū bezdarba līmenis ir 
augstāks par valsts vidējo līmeni;

Or. en
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Grozījums Nr. 95
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda uz ilgstošā bezdarba līmeņa 
būtisko pieaugumu sieviešu un gados 
vecāku darba ņēmēju vidū un papildu 
grūtībām, ar kurām šie darba ņēmēji 
saskarsies, lai atgrieztos darba tirgū, kad 
ekonomika sāks atveseļoties; brīdina, ka 
šiem darba ņēmējiem netiek pievērsta 
pienācīga uzmanība;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku; uzsver, ka augsti 
kvalificēta darbaspēka aizplūšanas 
ilgtermiņa ietekme apdraud turpmāko 
attīstību un jo īpaši kaitē sociālās 
aizsardzības un pensiju sistēmu ilgtspējai;

Or. en



PE526.372v01-00 50/125 AM\1015492LV.doc

LV

Grozījums Nr. 97
Sari Essayah

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja ekonomiskā 
situācija netiks uzlabota, īstenojot 
ekonomikas korekciju programmas, šīs 
lielās neatbilstības, jo īpaši jaunākās 
paaudzes vidū, netiks novērstas, tās radīs 
strukturālu kaitējumu četru minēto valstu 
darba tirgum, ierobežos to atveseļošanās 
spējas, izraisīs masveida piespiedu 
migrāciju un radīs ārkārtīgi lielu augsti 
kvalificēta darbaspēka aizplūšanu, kā arī 
palielinās jau esošās atšķirības starp 
dalībvalstīm, kas nodrošina darbavietas, un 
dalībvalstīm, kas piegādā lētu darbaspēku;

Or. fi

Grozījums Nr. 98
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kam var būt 
tālejošas sekas valstu attīstībā un 
demogrāfiskajā līdzsvarā, kā arī palielinās 
jau esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;
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Or. pt

Grozījums Nr. 99
Regina Bastos

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās var radīt
strukturālu kaitējumu četru minēto valstu 
darba tirgum, ierobežos to atveseļošanās 
spējas, izraisīs masveida piespiedu 
migrāciju un radīs ārkārtīgi lielu augsti 
kvalificēta darbaspēka aizplūšanu, kā arī 
palielinās jau esošās atšķirības starp 
dalībvalstīm, kas nodrošina darbavietas, un 
dalībvalstīm, kas piegādā lētu darbaspēku;

Or. pt

Grozījums Nr. 100
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās 
jau esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, 
kas piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida migrāciju un palielinās 
jau esošās atšķirības starp dalībvalstīm;
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Or. es

Grozījums Nr. 101
Phil Bennion

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
palielinās augsti kvalificēta darbaspēka 
aizplūšanu, kā arī palielinās jau esošās 
atšķirības starp dalībvalstīm, kas nodrošina 
darbavietas, un dalībvalstīm, kas piegādā 
lētu darbaspēku;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Marian Harkin

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās radīs strukturālu 
kaitējumu četru minēto valstu darba 
tirgum, ierobežos to atveseļošanās spējas, 
izraisīs masveida piespiedu migrāciju un 
radīs ārkārtīgi lielu augsti kvalificēta 
darbaspēka aizplūšanu, kā arī palielinās jau 
esošās atšķirības starp dalībvalstīm, kas 
nodrošina darbavietas, un dalībvalstīm, kas 
piegādā lētu darbaspēku;

7. brīdina, ka gadījumā, ja šīs lielās 
neatbilstības, jo īpaši jaunākās paaudzes 
vidū, netiks novērstas, tās ilgtermiņā radīs 
strukturālu kaitējumu četru minēto valstu 
darba tirgum, ierobežos to atveseļošanās 
spējas, izraisīs masveida piespiedu 
migrāciju un radīs ārkārtīgi lielu augsti 
kvalificēta darbaspēka aizplūšanu, kā arī 
palielinās jau esošās atšķirības starp 
dalībvalstīm, kas nodrošina darbavietas, un 
dalībvalstīm, kas piegādā lētu darbaspēku;
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Or. en

Grozījums Nr. 103
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž nopietnas bažas par to, ka tiek 
zaudētas darbavietas, un, tā kā 
darbaspēka pamatstandarti kļūst 
nedrošāki un pasliktinās, ir ievērojams 
darba kvalitātes trūkums; norāda, ka ir 
palielinājies tādu darba līgumu skaits, kas 
ir noslēgti par nepilnu darba laiku un uz 
noteiktu laiku, neapmaksātas stažēšanās 
un mācekļu prakses, fiktīvas 
pašnodarbinātības gadījumu skaits un 
ēnu ekonomikas darbību skaits; turklāt 
norāda, ka vērojama satraucoša darba 
apstākļu pasliktināšanās tendence, 
piemēram, palielinās darba laika ilgums 
vai darba vietā pasliktinās darba drošības 
un veselības aizsardzības apstākļi;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž nožēlu par to, ka visu minēto 
četru valstu korekciju programmās notika 
tieša iejaukšanās algu sistēmas izmaiņās, 
neskatoties uz to, ka minimālās algas 
noteikšana vai saskaņošana nav Eiropas 
Savienības kompetencē; norāda, ka jo 
īpaši Grieķijas korekciju programmā tika 
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īstenota minimālās algas samazināšana 
par 22 % un jauniem darba ņēmējiem, 
kas ir jaunāki par 25 gadiem, — par 
32 %;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Edite Estrela

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c brīdina, ka krīzi un taupības politiku 
varētu izjust valstīs, kuras veic korekcijas, 
aizplūstot augsti kvalificētam 
darbaspēkam un masveidā izceļojot īpaši 
prasmīgiem darba ņēmējiem1;
1 Portugālē 2012. gadā pastāvīgi 
emigrējošo cilvēku vidū tādu cilvēku 
skaits, kuriem ir augstākā izglītība 
vecumā grupās no 20 līdz 24 gadiem, no 
25 līdz 29 gadiem un no 30 līdz 
34 gadiem, bija gandrīz trīskāršojies, 
sasniedzot 28 769 cilvēkus.

Or. pt

Grozījums Nr. 106
Edite Estrela

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d pauž satraukumu par prognozēm, ka 
emigrācija turpinās palielināties; norāda, 
ka piespiedu emigrācija palielinās tik ļoti, 
ka 2012. un 2013. gadā tikai Portugālē 
vien emigrējušo cilvēku kopējais skaits 
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pārsniedz 250 000;

Or. pt

Grozījums Nr. 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām; uzsver, ka jaunām 
darbavietām jābūt kvalitatīvām, t. i., ar 
labu atalgojumu, darba apstākļiem un 
visām arodbiedrību tiesībām, lai darba 
ņēmējiem, jo īpaši jaunajiem darba 
ņēmējiem, tiktu nodrošināta cilvēka 
cienīga dzīve;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Sari Essayah

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 



PE526.372v01-00 56/125 AM\1015492LV.doc

LV

finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;

finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
konstatē, ka nodarbinātības līmeņa 
samazināšanās rūpniecībā bija problēma 
vēl ilgi pirms ekonomiskās krīzes, un 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;

Or. fi

Grozījums Nr. 109
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka
bezdarba līmeņa pieauguma palēnināšanās
tiek sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; prasa nejaukt bezdarba līmeņa 
pieauguma palēnināšanos ar zaudēto 
darbu atgūšanu; atgādina, ka pēdējos četros 
gados minētajās četrās valstīs zaudēti 
2 miljoni darbavietu, kas ir 15 % no visām 
pastāvošajām darbavietām;

Or. es

Grozījums Nr. 110
Emer Costello

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka galvenais rādītājs ir 
bezdarba līmenis, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
nesenos rādītājus par to, ka Īrijā gada 
laikā (līdz 2013. gada septembrim) 
nodarbinātības līmenis pieaudzis par 
3,2 %;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Edite Estrela

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;

8. atgādina, ka stratēģijā „Eiropa 2020” 
skaidri noteikts, ka uzmanība jāpievērš 
bezdarba līmenim, kas norāda cilvēku un 
finanšu resursu pieejamību, lai nodrošinātu 
mūsu ekonomikas un sociālā modeļa 
ilgtspēju; izsaka nožēlu par to, ka bezdarba 
līmeņa pieauguma palēnināšanās tiek 
sajaukta ar zaudēto darbu atgūšanu un ka 
nav pienācīgi atzīts, ka bezdarba līmenis 
samazinās galvenokārt pieaugošās 
emigrācijas dēļ, kā arī tādēļ, ka ilgtermiņa 
bezdarbnieki vairs nemeklē darbu; 
atgādina, ka pēdējos četros gados minētajās 
četrās valstīs zaudēti 2 miljoni darbavietu, 
kas ir 15 % no visām pastāvošajām 
darbavietām;
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Or. pt

Grozījums Nr. 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver, ka pilnīgas nodarbinātības 
sasniegšanai ir nepieciešamas radikālas 
pārmaiņas neoliberālajā politikā; būtu 
jāīsteno pilnīgi atšķirīgi pasākumi, tostarp 
vispārēja darba laika samazināšana, 
nesamazinot darba samaksu, pensijas 
vecuma samazināšana un apjomīgs valsts 
ieguldījumu plāns sociāli lietderīgās un 
kvalitatīvās darbavietās; uzsver, ka šie 
pasākumi būtu jāīsteno demokrātiski 
plānotā veidā un tie būtu jāfinansē no 
progresīvā nodokļa sistēmas, kuras mērķis 
ir panākt, ka bagātie un lielie uzņēmumi 
samaksā par pašu izraisīto krīzi;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a norāda uz struktūrfondu un jo īpaši uz 
ESF lielo nozīmi saistībā ar atbalstu 
darbavietu izveidē;

Or. es

Grozījums Nr. 114
Alejandro Cercas
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Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a pauž nožēlu par to, ka nav pievērsta 
pienācīga uzmanība algu būtiskajai 
nozīmei iekšzemes pieprasījuma 
veidošanā vai stabilizēšanā; pauž 
nopietnas bažas par programmu ietekmi 
uz minimālajām algām četrās minētajās 
valstīs — Īrija bija spiesta minimālo algu 
samazināt par gandrīz 12 %, lai arī vēlāk 
tika veiktas korekcijas, un Grieķijā 
minimālā alga tika radikāli samazināta 
par 22 %;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b norāda, ka, īstenojot ekonomikas 
korekciju programmas, minētajās četrās 
valstīs tika samazinātas vai iesaldētas 
publiskā sektora algas un netika piedāvāts 
darbs publiskajā sektorā, ko pamatoja ar 
nepieciešamību pēc valsts pārvaldes 
modernizācijas un efektivitātes 
uzlabošanas, bet patiesībā šīs programmas 
ir izraisījušas nepieņemami augstu 
bezdarba līmeni; atgādina, ka spēcīga 
valsts pārvalde nodrošina labus apstākļus 
izaugsmei, konkurētspējai un sociālajai 
aizsardzībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Edite Estrela

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b pauž bažas par to, ka Portugālē 
nodarbinātības līmenis samazinās ne tikai 
privātajā nozarē, bet bezdarbniekiem ir 
grūti atrast darbu arī citās nozarēs, 
aizvien vairāk cilvēku zaudē motivāciju 
un palielinās ilgtermiņa bezdarba līmenis;

Or. pt

Grozījums Nr. 117
Edite Estrela

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c norāda, ka emigrācija, priekšlaicīga 
mācību pārtraukšana un ierobežota 
piekļuve sociālajiem pabalstiem palielina 
nabadzības apjomu; norāda, ka valstīs, 
kuras veic korekcijas, IKP, publisko un 
privāto ieguldījumu, kā arī pētniecības un 
izstrādes ieguldījumu samazinājums 
samazina potenciālo IKP un neizbēgami 
izraisa ilgtermiņa nabadzību;

Or. pt

Grozījums Nr. 118
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
9. punkts



AM\1015492LV.doc 61/125 PE526.372v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu; norāda, ka 
Grieķijas un Kipras pamatskolās un 
vidusskolās ir nopietnas un smagas 
problēmas, jo šajās valstīs bērni cieš no 
bada un trijotnes noteikto taupības 
pasākumu dēļ valdības nevar praksē 
īstenot efektīvu un lietderīgu politiku, 
tādēļ rodas sociālas un psiholoģiskas 
problēmas, kas apdraud parastu dzīvi, 
sabiedrības struktūru un ES kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž neapmierinātību ar to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Sari Essayah

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; pauž bažas, 
ka ekonomikas krīze galvenokārt ietekmē 
bērnu nabadzības apkarošanu;

Or. fi

Grozījums Nr. 121
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi ir iemesls ievērojamam reālo 
sociālo izdevumu samazinājumam, kas 
galvenokārt ietekmē nabadzību un jo īpaši
bērnu nabadzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai;

Or. es

Grozījums Nr. 123
Emer Costello

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu un ka tos bija grūti 
saskaņot ar sociālo ieguldījumu
stratēģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 124
Phil Bennion

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās
jomās kā nabadzības apkarošana, 
pensijas, pamatpakalpojumi, veselības 
aprūpe un farmācijas izstrādājumi 
visneaizsargātāko sabiedrības grupu 
aizsardzībai; uzsver, ka šie pasākumi 
galvenokārt ietekmē bērnu nabadzības 
apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu konkrētās jomās, neļaujot 
valstu valdībām pašām izlemt, kurās 
jomās varētu taupīt;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi visneaizsargātāko 
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē bērnu 
nabadzības apkarošanu;

9. pauž bažas par to, ka līdztekus 
finansiālas palīdzības noteikumiem 
programmās iekļauti ieteikumi par līdzekļu 
samazināšanu tādās ārkārtīgi svarīgās 
jomās kā nabadzības apkarošana, pensijas, 
pamatpakalpojumi, veselības aprūpe un 
farmācijas izstrādājumi neaizsargātāko
sabiedrības grupu aizsardzībai; uzsver, ka 
šie pasākumi galvenokārt ietekmē 
nabadzības un bērnu nabadzības 
apkarošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
2. virsraksts

Atzinuma projekts Grozījums

Nabadzība Nabadzība un sociālā atstumtība

Or. en

Grozījums Nr. 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atgādina par traģisko un straujo 
pašnāvību skaita pieaugumu, jo īpaši 
Grieķijā, kur tiek lēsts, ka pašnāvību 
skaits no 2008. līdz 2011. gadam ir 
pieaudzis par 43 %; uzsver, ka eksperti 
norāda uz krīzi un taupības pasākumu 
postošo ietekmi kā vienu no galvenajiem 
šī pieauguma veicināšanas faktoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a pauž bažas par to, ka ekonomikas 
korekciju plānu sagatavošanā un 
īstenošanā netika pievērsta pietiekama 
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uzmanība ekonomikas politikas ietekmei 
uz nodarbinātību un tās sociālajām 
sekām, un ka Grieķijas gadījumā darba 
hipotēzes pamatā izrādījās kļūdains 
pieņēmums par ekonomikas pastiprinošo 
efektu, kādēļ laikus netika veiktas 
darbības, lai pasargātu neaizsargātākos 
iedzīvotājus no nabadzības, nodarbināto 
personu nabadzības un sociālās 
atstumtības; aicina Komisiju ņemt vērā 
sociālos rādītājus arī, atkārtoti apstiprinot 
ekonomikas korekciju programmas un 
aizstājot katrai dalībvalstij ieteicamos 
pasākumus, lai nodrošinātu 
nepieciešamos izaugsmes apstākļus un 
pilnīgu atbilstību ES sociālajiem 
pamatprincipiem un vērtībām;

Or. el

Grozījums Nr. 129
Regina Bastos

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a Portugālē neaizsargātās sabiedrības
grupas ir īpaši skārusi aktīvie darba tirgus 
politikas virzieni, kuru mērķis ir veicināt 
šo grupu piekļuvi darba tirgum un 
sociālās ārkārtas situācijas programmai, 
kas tika uzsākta 2011. gada oktobrī un ir 
atvērta jauniem pasākumiem un 
risinājumiem vai pat pielāgotiem 
risinājumiem, lai aizsargātu 
neaizsargātākās sabiedrības grupas no 
ekonomikas korekciju sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Verónica Lope Fontagné
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Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atkārtoti konstatē, ka cīņai pret bērnu 
nabadzību arī turpmāk ir jābūt mērķim, 
kas jāpanāk dalībvalstīm, un ka finanšu 
un budžeta konsolidācijas politika 
nedrīkst to mazināt;

Or. es

Grozījums Nr. 131
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka, neskatoties uz to, ka 
Eiropas Komisija 2013. gada oktobra 
ceturkšņa pārskatā „Nodarbinātība un 
sociālā situācija ES” uzsver sociālās 
aizsardzības izdevumu nozīmi aizsardzības 
pret sociālajiem riskiem nodrošināšanā, 
Grieķijā, Īrijā un Portugālē ir bijis 
lielākais sociālo izdevumu samazinājums 
ES pēc 2010. gada;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju izdarīt secinājumus 
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no tā, ka programmas valstīs darba tirgus 
reformas nav novērsušas darba tirgus 
duālismu, bet gan radījušas lielāku plaisu 
starp „piederošiem” un „nepiederošiem” 
darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 133
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a norāda, ka šie pasākumi izraisa 
nopietnas problēmas mājsaimniecībām ar 
zemiem ienākumiem, ierindojot tās zem 
nabadzības sliekšņa, palielinot 
nevienlīdzības līmeni un iedragājot 
sociālo kohēziju, jo īpaši attiecībā uz 
ieteikumiem minimālo pensiju un algu 
noteikt zem nabadzības sliekšņa; 
atgādina, ka Eiropadome nosodīja šos 
pasākumus kā Eiropas Sociālās hartas
pārkāpumu un arī ILO tos nopietni 
kritizēja par 102. konvencijas 
pārkāpšanu; turklāt atgādina, ka ILO 
pauda nopietnas bažas par taupības 
pasākumu kumulatīvo iedarbību uz darba 
ņēmēju ienākumu līmeni, dzīves līmeni
un algu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.b pauž bažas, ka (mikro un makro) 
sociālā un ekonomiskā situācija minētajās 
valstīs palielina reģionu un teritoriju 
atšķirības, tādējādi graujot noteikto ES 
mērķi stiprināt tās iekšējo reģionālo 
kohēziju;

Or. el

Grozījums Nr. 135
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b uzsver, ka minētajās četrās valstīs 
rodas jauni nabadzības veidi, kas skar 
vidusslāni un strādniekus, jo ar 
hipotekāro aizdevumu atmaksu saistītās 
problēmas un augstās enerģijas cenas 
rada enerģētisko nabadzību un veicina 
izlikšanu no mājokļiem un tiesību 
zaudēšanu ieķīlāta īpašuma izpirkšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c pauž nopietnas bažas par to, ka 
programmas valstīs paaugstinās 
bezpajumtniecības un mājokļa 
zaudēšanas līmenis; atgādina, ka tas 
norāda uz pamattiesību pārkāpšanu un 
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tam ir milzīga negatīva ietekme uz 
sabiedrību un skartajām personām; 
uzsver, ka organizācijas, kuras strādā ar 
bezpajumtniekiem, lēš, ka 
bezpajumtniecības līmenis ir pieaudzis 
minētajās četrās programmas valstīs, jo 
īpaši Grieķijā, kur bezpajumtnieku skaits 
no 2009. līdz 2011. gadam ir palielinājies 
par 25 %, sasniedzot 20 000 cilvēkus; 
turklāt uzsver, ka minētajās četrās valstīs 
ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri 
izmanto bezmaksas ēdināšanas iespējas, 
kā arī to bērnu skaits, kas ēd skolā, jo 
viņu ģimenes nevar nodrošināt saviem 
bērniem brokastis vai pusdienas;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
9.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.d norāda, ka starptautiskās un sociālās 
organizācijas ir brīdinājušas par jaunās 
algu skalas, vērtēšanas un atlaišanas 
sistēmas ietekmi uz dzimumu 
nevienlīdzību publiskajā sektorā; norāda, 
ka ILO ir paudusi bažas par jaunu 
elastīgo nodarbinātības veidu nesamērīgo 
ietekmi uz sieviešu darba samaksu; 
turklāt norāda, ka ILO prasīja, lai 
valdības uzraudzītu taupības politikas 
ietekmi uz vīriešu un sieviešu atalgojumu 
privātajā sektorā; uzsver, ka saskaņā ar 
Eiropadomi Īrija neatbilda pārskatītajai 
hartai pārāk zemo maternitātes pabalstu 
dēļ;

Or. en
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Grozījums Nr. 138
Regina Bastos

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka taupības pasākumu 
rezultātā veiktās sociālo un bezdarba 
pabalstu samazināšanas, kā arī strukturālo 
reformu rezultātā veiktās algu 
samazināšanas dēļ pieaug nabadzības 
līmenis; norāda arī, ka Komisijas ziņojumā 
konstatēts salīdzinoši augsts nodarbināto 
nabadzības līmenis, jo taupības pasākumu 
rezultātā ir samazinātas vai iesaldētas 
zemās minimālās algas;

10. norāda, ka Eurostat un Komisijas dati 
un dažādi pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu palielinājusies ienākumu 
sadalījuma nevienlīdzība Grieķijā, Īrijā un 
Kiprā un samazinājusies Portugālē un ka 
taupības pasākumu rezultātā veiktās 
sociālo un bezdarba pabalstu 
samazināšanas, kā arī strukturālo reformu 
rezultātā veiktās algu samazināšanas dēļ 
pieaug nabadzības līmenis; norāda, ka šajā 
pašā laikposmā Portugālē nabadzības vai 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
cilvēku skaits samazinājās; norāda arī, ka 
Komisijas ziņojumā konstatēts salīdzinoši 
augsts nodarbināto nabadzības līmenis, jo 
taupības pasākumu rezultātā ir samazinātas 
vai iesaldētas zemās minimālās algas;

Or. pt

Grozījums Nr. 139
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka taupības pasākumu 
rezultātā veiktās sociālo un bezdarba 
pabalstu samazināšanas, kā arī strukturālo 
reformu rezultātā veiktās algu 
samazināšanas dēļ pieaug nabadzības 
līmenis; norāda arī, ka Komisijas ziņojumā 

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka veiktās sociālo un 
bezdarba pabalstu samazināšanas, kā arī 
veiktās algu samazināšanas dēļ pieaug 
nabadzības līmenis; norāda arī, ka 
Komisijas ziņojumā konstatēts salīdzinoši 
augsts nodarbināto nabadzības līmenis, jo 
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konstatēts salīdzinoši augsts nodarbināto 
nabadzības līmenis, jo taupības pasākumu 
rezultātā ir samazinātas vai iesaldētas 
zemās minimālās algas;

ir samazinātas vai iesaldētas zemās 
minimālās algas;

Or. es

Grozījums Nr. 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka taupības pasākumu 
rezultātā veiktās sociālo un bezdarba 
pabalstu samazināšanas, kā arī strukturālo 
reformu rezultātā veiktās algu 
samazināšanas dēļ pieaug nabadzības 
līmenis; norāda arī, ka Komisijas ziņojumā 
konstatēts salīdzinoši augsts nodarbināto 
nabadzības līmenis, jo taupības pasākumu 
rezultātā ir samazinātas vai iesaldētas 
zemās minimālās algas;

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka taupības pasākumu 
rezultātā veiktās sociālo un bezdarba 
pabalstu samazināšanas, kā arī strukturālo 
reformu rezultātā veiktās algu 
samazināšanas dēļ pieaug nabadzības 
līmenis; norāda arī, ka Komisijas ziņojumā 
konstatēts salīdzinoši augsts nodarbināto 
nabadzības līmenis, jo taupības pasākumu 
rezultātā ir samazinātas vai iesaldētas 
zemās minimālās algas; ienākumu 
samazināšanās dēļ mazāks cilvēku skaits 
var atļauties privātus veselības aprūpes 
pakalpojumus, tādējādi izraisot 
palielinātu publisko veselības 
pakalpojumu izmantošanu, kamēr 
valdības atbalsta politikā tiek noteikta 
pāreja no publiskiem uz privātiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka taupības pasākumu 
rezultātā veiktās sociālo un bezdarba 
pabalstu samazināšanas, kā arī strukturālo 
reformu rezultātā veiktās algu 
samazināšanas dēļ pieaug nabadzības 
līmenis; norāda arī, ka Komisijas ziņojumā 
konstatēts salīdzinoši augsts nodarbināto 
nabadzības līmenis, jo taupības pasākumu 
rezultātā ir samazinātas vai iesaldētas 
zemās minimālās algas;

10. norāda, ka Komisijas dati un dažādi 
pētījumi atklāj, ka starp 2008. un 
2012. gadu minētajās četrās valstīs 
palielinājusies ienākumu sadalījuma 
nevienlīdzība un ka deficīta 
samazināšanas pasākumu rezultātā veiktās 
sociālo un bezdarba pabalstu 
samazināšanas, kā arī strukturālo reformu 
rezultātā veiktās algu samazināšanas dēļ 
pieaug nabadzības līmenis; norāda arī, ka 
Komisijas ziņojumā konstatēts salīdzinoši 
augsts nodarbināto nabadzības līmenis, jo 
taupības pasākumu rezultātā ir samazinātas 
vai iesaldētas zemās minimālās algas;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a norāda, ka cilvēki, kuri saņem 
vecuma un citas pensijas, ir viena no 
nabadzības visvairāk ietekmētajām 
sociālajām grupām; norāda, ka Portugālē 
75,9 % cilvēku, kuri iztiek no pensijas, 
saņem pensiju, kas ir mazāka par 
EUR 419,22, un viņu dzīves apstākļi ir vēl 
vairāk pasliktinājušies, jo nav pieejami 
sabiedriskie pakalpojumi, maksa par 
slimnīcu ir palielinājusies, kā arī cita 
starpā ir palielinājušās transporta, 
elektrības un īres izmaksas; tā kā šiem 
pašiem cilvēkiem arvien biežāk ir jāpalīdz 
bērniem, kuri cīnās ar bezdarba, draudošā 
bezdarba un zemas algas problēmām;
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Or. pt

Grozījums Nr. 143
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. izsaka nožēlu par to, ka minētajās 
četrās valstīs pieaudzis to cilvēku skaits, 
kurus apdraud nabadzība vai sociālā 
atstumtība; norāda, ka tikai pēdējo trīs 
gadu laikā Portugālē to cilvēku skaits, 
kurus apdraud nabadzība un sociālā 
atstumtība, pieaudzis līdz 26 %, bet Īrijā —
līdz 15 %; turklāt norāda, ka aiz šīs 
statistikas slēpjas vēl daudz skarbāka 
realitāte, kad, samazinoties IKP, pazeminās 
arī nabadzības slieksnis un par 
nabadzīgiem vairs netiek atzīti cilvēki, 
kurus iepriekš par tādiem uzskatīja;

11. izsaka nožēlu par to, ka minētajās 
četrās valstīs pieaudzis to cilvēku skaits, 
kurus apdraud nabadzība vai sociālā 
atstumtība; norāda, ka tikai pēdējo trīs 
gadu laikā Grieķijā to cilvēku skaits, kurus 
apdraud nabadzība un sociālā atstumtība, 
pieaudzis līdz 26 %, bet Īrijā — līdz 15 %; 
turklāt norāda, ka aiz šīs statistikas slēpjas 
vēl daudz skarbāka realitāte, kad, 
samazinoties IKP, pazeminās arī 
nabadzības slieksnis un par nabadzīgiem 
vairs netiek atzīti cilvēki, kurus iepriekš 
par tādiem uzskatīja;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Regina Bastos

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. izsaka nožēlu par to, ka minētajās 
četrās valstīs pieaudzis to cilvēku skaits, 
kurus apdraud nabadzība vai sociālā 
atstumtība; norāda, ka tikai pēdējo trīs 
gadu laikā Portugālē to cilvēku skaits, 
kurus apdraud nabadzība un sociālā 
atstumtība, pieaudzis līdz 26 %, bet Īrijā —
līdz 15 %; turklāt norāda, ka aiz šīs 
statistikas slēpjas vēl daudz skarbāka 
realitāte, kad, samazinoties IKP, pazeminās 

11. pauž nožēlu par to, ka Grieķijā, Īrijā 
un Kiprā pieaudzis to cilvēku skaits, kurus 
apdraud nabadzība vai sociālā atstumtība; 
norāda, ka tikai pēdējo trīs gadu laikā to 
cilvēku skaits, kurus apdraud nabadzība un 
sociālā atstumtība, pieaudzis līdz 15 % 
Īrijā, bet saskaņā ar Eurostat datiem 
laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam 
Portugālē tas ir samazinājies no 26 % līdz 
25,3 %; turklāt norāda, ka aiz šīs statistikas 
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arī nabadzības slieksnis un par 
nabadzīgiem vairs netiek atzīti cilvēki, 
kurus iepriekš par tādiem uzskatīja;

slēpjas vēl daudz skarbāka realitāte, kad, 
samazinoties IKP, pazeminās arī 
nabadzības slieksnis un par nabadzīgiem 
vairs netiek atzīti cilvēki, kurus iepriekš 
par tādiem uzskatīja;

Or. pt

Grozījums Nr. 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver, ka nabadzības, atstumtības 
un nedrošības līmeņa pieaugums to 
iedzīvotāju vairākuma vidū, kas dzīvo 
programmas valstīs, atspoguļojas neliela 
cilvēku skaita bagātības pieaugumā; 
piemēram, Īrijā kopš 2007. gada peļņa ir 
pieaugusi par 21 %, un saskaņā ar 
ieņēmumu dienesta datiem to cilvēku 
skaits, kas gadā nopelna vairāk nekā 
EUR 500 000, 2012. gadā ir pieaudzis līdz 
3443, veidojot EUR 1,8 miljardus kopējos 
ienākumus, turpretī vairāk nekā miljonam 
no 2,16 miljonu nodokļu maksātāju 
ienākumi bija zemāki par EUR 30 000; 
līdzīgi Portugālē — 75 % pensionāru 
pensijas ir zemākas par EUR 419,22, 
turpretī 870 miljonāru Portugālē kopš 
2012. gada savus līdzekļus ir palielinājuši 
par EUR 7,5 miljardiem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

11.a ar bažām konstatē, ka bada un 
nepietiekama uztura gadījumu skaits ir 
palielinājies, daudzām ģimenēm ir 
atslēgta ūdens, elektrības un gāzes 
apgāde, cilvēki ir zaudējuši mājas (banku 
veiktās atsavināšanas vai izlikšanas dēļ), 
arvien vairāk ģimenēm nepietiek naudas, 
lai samaksātu par mazbērnu novietnēm, 
bērnudārziem un veco ļaužu 
pansionātiem, tūkstošiem bērnu vienīgā 
ēdienreize dienā ir tā, ko viņiem 
nodrošina skolā, ir dramatiski pieaudzis 
pieprasījumu pēc palīdzības skaits
sociālajās iestādēs, kuras nespēj tikt galā 
ar pieaugošo iesniegumu skaitu, un 
arvien vairāk trūkst publisko līdzekļu 
nabadzības riskam pakļauto grupu 
atbalstam;

Or. pt

Grozījums Nr. 147
Paul Murphy

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzinīgi vērtē to, ka šajos pētījumos 
Komisija atzinusi, ka, tikai pilnīgi mainot 
pastāvošās tendences, būs iespējams 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

12. atzinīgi vērtē to, ka šajos pētījumos 
Komisija atzinusi, ka, tikai pilnīgi mainot 
pastāvošās tendences, būs iespējams 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;
tomēr uzskata, ka šie mērķi ir 
nepietiekami, un iesaka kā mērķi noteikt 
pilnīgu nabadzības izskaušanu;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Emer Costello
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Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzinīgi vērtē to, ka šajos pētījumos 
Komisija atzinusi, ka, tikai pilnīgi mainot 
pastāvošās tendences, būs iespējams 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

12. atzinīgi vērtē to, ka šajos pētījumos 
Komisija atzinusi, ka, tikai pilnīgi mainot 
pastāvošās tendences, visā ES būs 
iespējams sasniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz 
Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās 
bija iekļauti vairāki sīki izstrādāti 
noteikumi par veselības aprūpes sistēmas 
reformu un izdevumu samazināšanu, lai 
gan ar LESD 168. panta 7. punktu šāda 
iejaukšanās ir aizliegta;

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz 
Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās 
bija iekļauti vairāki sīki izstrādāti 
noteikumi par veselības aprūpes sistēmas 
reformu un izdevumu samazināšanu, lai 
gan ar LESD 168. panta 7. punktu šāda 
iejaukšanās ir aizliegta; norāda uz Īrijas 
piemēru, kur 2014. gadā Veselības 
dienestu administrācijas (Health Service 
Executive) izdevumi tiks samazināti vēl 
par EUR 618 miljoniem; norāda, ka tas 
apdraud pacientu veselību un drošību, jo 
kopš 2009. gada slimnīcas jau ir 
zaudējušas 20 % no sava budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
13. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz 
Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās 
bija iekļauti vairāki sīki izstrādāti 
noteikumi par veselības aprūpes sistēmas 
reformu un izdevumu samazināšanu, lai 
gan ar LESD 168. panta 7. punktu šāda 
iejaukšanās ir aizliegta;

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz 
Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās 
bija iekļauti vairāki sīki izstrādāti 
noteikumi par veselības aprūpes sistēmas 
reformu un izdevumu samazināšanu, kam 
ir būtiska ietekme uz sociālo 
pakalpojumu, jo īpaši veselības un 
sociālās aprūpes, kvalitāti un vispārējo 
pieejamību, lai gan ar LESD 168. panta 
7. punktu šāda iejaukšanās ir aizliegta;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz 
Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās 
bija iekļauti vairāki sīki izstrādāti 
noteikumi par veselības aprūpes sistēmas 
reformu un izdevumu samazināšanu, lai 
gan ar LESD 168. panta 7. punktu šāda 
iejaukšanās ir aizliegta;

13. izsaka nožēlu, ka vismaz attiecībā uz 
Grieķiju, Īriju un Portugāli programmās 
bija iekļauti vairāki sīki izstrādāti 
noteikumi par veselības aprūpes sistēmas 
reformu un izdevumu samazināšanu, tādēļ 
satraucoši lielam cilvēku skaitam nav 
veselības apdrošināšanas seguma vai 
piekļuves sociālajai aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

13.a pauž nožēlu par to, ka nav 
mērķtiecīgas pieejas, lai atrastu trūkumus 
veselības sistēmās un lēmumā apjomīgi 
samazināt veselības aprūpes budžetu; 
brīdina, ka līdzmaksājumu noteikšana 
varētu būt iemesls tam, ka pacienti 
novēloti vēršas pēc veselības aprūpes, un 
mājsaimniecību finanšu slogam; brīdina, 
ka veselības aprūpes profesionāļu algu 
samazināšanai var būt negatīva ietekme 
uz pacientu drošību, un tā var izraisīt 
veselības aprūpes profesionāļu migrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a pauž nopietnas bažas par līdzekļu 
samazināšanu sabiedrības veselības un 
zāļu pabalstu sistēmās, kas dažās valstīs ir 
radikāli izmainījis vispārējo sistēmu, 
veicinot citu apdrošināmāku vai 
komerciālāku metožu izmantošanu; 
turklāt uzsver — daudzi pētījumi liecina, 
ka diskriminējoši līdzmaksājumi, dažreiz 
pat par pamatpakalpojumiem, piemēram, 
par steidzami nepieciešamu veselības 
aprūpi vai cilvēku ar hroniskām 
saslimšanām piekļuvi medicīniskai 
aprūpei, faktiski neļauj daudziem 
iedzīvotājiem apmierināt sociālās un 
veselības aprūpes pamatvajadzības; 
norāda, ka šie pasākumi ir nopietni 
ietekmējuši arī personas, kas strādā par 
aprūpētājiem; tādēļ ekonomisku šķēršļu 
dēļ nav ievērotas cilvēku pamattiesības;
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Or. en

Grozījums Nr. 154
Marian Harkin

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a pauž nožēlu par to, ka līdzekļu 
samazināšana izglītības pakalpojumiem, 
kas ir paredzēti bērniem ar īpašām 
vajadzībām, ārkārtīgi negatīvi ietekmē 
viņu iespējas dzīvē un ka šāda negatīva 
ietekme, kas ir piedzīvota agrīnā vecumā, 
ir neatgriezeniska;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
13.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.b atkārto, ka Starptautiskā pakta par 
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras 
tiesībām (ICESCR) 12. pantā ir noteikts, 
ka katram cilvēkam ir tiesības uz 
vislabāko fiziskās un psihiskās veselības 
stāvokli, kādu tam iespējams sasniegt; 
norāda, ka visas četras minētās valstis ir 
parakstījušas šo paktu un tādējādi ir 
atzinušas visu cilvēku tiesības uz veselību; 
norāda, ka Grieķijas un Portugāles 
konstitūcijā tiek atzītas tiesības uz 
veselību; pauž bažas par to, ka saskaņā ar 
EU-SILC visās četrās minētajās valstīs no 
2008. līdz 2011. gadam vēl nebijušā 
apjomā ir pieaugusi nepieciešamība pēc 
medicīnas pakalpojumiem; pauž nožēlu 
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par Portugāles un Īrijas lēmumu 
samazināt likumīgo pabalstu kopuma un 
nodrošināto pakalpojumu apjomu;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Marian Harkin

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a pauž nožēlu, ka ir samazināti resursi, 
kas paredzēti personu ar invaliditāti 
patstāvīgai dzīvei;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a uzsver, ka pieaugošais sociālās 
atstumtības līmenis četrās minētajās 
valstīs arī palielina solidaritāti 
neaizsargātāko sabiedrības grupu vidū —
individuālu centienu, radniecības un 
atbalsta organizāciju dēļ; uzsver, ka šāda 
veida iejaukšanās nebūtu vēlama kā 
strukturāls problēmas risinājums, pat ja 
tas uzlabo vistrūcīgāko personu situāciju 
un apliecina Eiropas pilsonības pozitīvās 
iezīmes;

Or. en
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Grozījums Nr. 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
15.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.a pauž nožēlu par to, ka trijotne izdara 
lielu spiedienu uz valstu iestādēm, lai 
pārtrauktu moratoriju attiecībā uz 
cilvēkiem, kas ir izlikti no mājokļa, jo šos 
cilvēkus smagi ietekmēja krīze un 
taupības pasākumi, tādējādi ierobežojot 
viņu spējas atmaksāt savu hipotekāro 
aizņēmumu; iesaka dalībvalstīm un to 
vietējām valsts iestādēm izveidot neitrālu 
mājokļu politiku, kurā priekšroka tiek 
dota sociālajiem mājokļiem un lētiem 
mājokļiem, tā risinot mājokļu trūkumu un 
īstenojot efektīvu profilakses politiku, lai 
samazinātu to gadījumu skaitu, kad 
cilvēki tiek izlikti no mājokļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Edite Estrela

Atzinuma projekts
15.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

15.c ar bažām konstatē, ka Grieķijā, 
Spānijā, Īrijā un Portugālē nepārtraukti 
palielinās Džini koeficients1, kaut arī 
kopumā euro zonā tas samazinās, kas 
nozīmē, ka būtiski palielinās nevienlīdzība 
turības sadalījumā valstīs, kas veic 
korekcijas;
1 Saskaņā ar Eurostat datiem Portugālē 
Džini koeficients ir nepārtraukti 
palielinājies no 33,7 % 2009. gadā līdz 
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34,2 % 2011. gadā un 34,5 % 2012. gadā.

Or. pt

Grozījums Nr. 160
Regina Bastos

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. atzinīgi vērtē to, ka minētajās četrās 
valstīs samazinās priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušo personu skaits; tomēr norāda, 
ka tas daļēji skaidrojams ar grūtībām, ar 
kādām jaunieši saskaras darba 
meklējumos;

16. atzinīgi vērtē to, ka minētajās četrās 
valstīs samazinās priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušo personu skaits; tomēr norāda, 
ka tas daļēji varētu būt skaidrojams ar 
grūtībām, ar kādām jaunieši saskaras darba 
meklējumos;

Or. pt

Grozījums Nr. 161
Emer Costello

Atzinuma projekts
16. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

16. atzinīgi vērtē to, ka minētajās četrās 
valstīs samazinās priekšlaicīgi mācības 
pārtraukušo personu skaits; tomēr norāda, 
ka tas daļēji skaidrojams ar grūtībām, ar 
kādām jaunieši saskaras darba 
meklējumos;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Atzinuma projekts
16.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

16.a ar bažām konstatē, ka valsts 
finansējums pamata un vidējai izglītībai ir 
būtiski samazināts, tostarp ir atlaisti 
desmitiem tūkstošu skolotāju katrā valstī, 
un tas praktiski ietekmē izglītības 
kvalitāti, kā arī skolās pieejamos 
materiālus un cilvēkresursus; norāda, ka 
šo pasākumu dēļ palielinās skolēnu skaits 
klasēs, tiek pārveidota mācību 
programma, skolas apvienojas un 
palielinās skolu koncentrācija, jo 
tālākajos un lauku reģionos skolas tiek 
slēgtas, kādēļ daudziem jauniešiem ir 
liegta piekļuve valsts izglītībai; uzsver, ka 
šādā situācijā arvien vairāk valsts izglītību 
aizstāj privātā izglītība, ko var atļauties 
tikai nedaudzi, un tas vēl vairāk palielina 
skolēnu sociālo nevienlīdzību;

Or. pt

Grozījums Nr. 163
Regina Bastos

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka visās četrās valstīs 
pieaug augstāko izglītību ieguvušo personu 
skaits; tomēr norāda, ka tas daļēji 
skaidrojams ar jauniešu vajadzību uzlabot 
savas nākotnes izredzes darba tirgū;

17. atzinīgi vērtē to, ka visās četrās valstīs 
pieaug augstāko izglītību ieguvušo personu 
skaits; tomēr norāda, ka tas daļēji varētu 
būt skaidrojams ar jauniešu vajadzību 
uzlabot savas nākotnes izredzes darba 
tirgū;

Or. pt
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Grozījums Nr. 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka visās četrās valstīs
pieaug augstāko izglītību ieguvušo personu 
skaits; tomēr norāda, ka tas daļēji 
skaidrojams ar jauniešu vajadzību uzlabot 
savas nākotnes izredzes darba tirgū;

17. atzinīgi vērtē to, ka dažās no 
glābjamajām valstīm pieaug augstāko 
izglītību ieguvušo personu skaits; tomēr 
norāda, ka tas daļēji skaidrojams ar 
jauniešu vajadzību uzlabot savas nākotnes 
izredzes darba tirgū; norāda, ka Portugālē 
to studentu skaits, kuri turpina mācības, 
ir samazinājies piekto gadu pēc kārtas, un 
šis samazinājums ir tieši saistīts ar 
pieaugošo studiju maksu un citām 
izmaksām, kā arī to, ka piekļuve 
sociālajiem pasākumiem izglītības jomā ir 
ļoti ierobežota;

Or. pt

Grozījums Nr. 165
Emer Costello

Atzinuma projekts
17. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

17. atzinīgi vērtē to, ka visās četrās valstīs 
pieaug augstāko izglītību ieguvušo personu 
skaits; tomēr norāda, ka tas daļēji 
skaidrojams ar jauniešu vajadzību uzlabot 
savas nākotnes izredzes darba tirgū;

17. atzinīgi vērtē to, ka visās četrās valstīs 
pieaug augstāko izglītību ieguvušo personu 
skaits; norāda, ka tas daļēji skaidrojams ar 
jauniešu vajadzību uzlabot savas nākotnes 
izredzes darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Alejandro Cercas
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Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a pauž nožēlu par to, ka attiecībā uz 
izglītības sistēmu kvalitāti nevar novērot 
šo pozitīvo tendenci, jo četrās minētajās 
programmas valstīs sistēmu kvalitāte ir 
zemāka par ES vidējo līmeni; atgādina, ka 
ir nepieciešams steidzami atjaunot 
kvalitatīvas arodmācību sistēmas, kurām 
ir augsts sociālās leģitimitātes līmenis, jo 
tas ir viens no labākajiem veidiem kā 
uzlabot jauniešu piemērotību darba 
tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a uzsver, ka izglītībai vajadzētu būt 
publiskai, demokrātiski organizētai un 
bezmaksas, lai tā būtu reāli pieejama 
visiem cilvēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a tomēr pauž lielas bažas par to, ka 
sociālās un ekonomiskās situācijas 
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turpināšanās vai pasliktināšanās var vēl 
vairāk pastiprināt NEET problēmu un 
pieaugošo nevienlīdzību izglītības dēļ;

Or. el

Grozījums Nr. 169
Marian Harkin

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a pauž nožēlu par jauniešu masveida 
emigrācijas negatīvajām sekām, jo īpaši 
tās sociālo un ekonomisko ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Edite Estrela

Atzinuma projekts
17.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.b ar bažām konstatē, ka kopš krīzes 
sākuma samazinās izglītības sistēmā 
iesaistīto skolēnu un studentu skaits, un 
ka, piemēram, Portugālē, procentuāli ir 
viens no lielākajiem tādu jauniešu skaits, 
kuri vēlas turpināt mācības, bet nevar to 
atļauties (38 %)1;
1 „No izglītības līdz nodarbinātībai: 
Eiropas jauniešu iesaistīšana darbā”
(Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work), McKinsey 
valdības centrs, 2013. gads.

Or. pt
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Grozījums Nr. 171
Phil Bennion

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; uzsver, 
ka šī nosodāmā situācija izveidojusies 
tādu ierobežotu strukturālo reformu dēļ, 
kuru mērķis ir tikai darba attiecību 
regulēšana un algu samazināšana par 
katru cenu, kas ir skaidrā pretrunā ES 
vispārējiem mērķiem un stratēģijas 
„Eiropa 2020” politikai;

18. atzīst, ka minētajām četrām valstīm 
piemērotās programmas sniedz 
uzņēmumiem iespēju neslēgt koplīgumus 
un pārskatīt nozares algu līgumus; norāda, 
ka tā rezultātā ILO ekspertu komiteja 
izteikusi prasību Grieķijai atjaunot sociālo 
dialogu, bet Portugāles Konstitucionālajai 
tiesai — anulēt dažus juridiskus 
pasākumus; uzsver, ka šai situācijai 
vajadzētu būt tikai pagaidu izņēmumam 
un ka būtu jāatjauno kolektīvās sarunas 
un sociālais dialogs atbilstoši valstu
tiesību aktiem un praksei;

Or. en

Grozījums Nr. 172
Sari Essayah

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
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rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; uzsver, 
ka šī nosodāmā situācija izveidojusies tādu 
ierobežotu strukturālo reformu dēļ, kuru 
mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana 
un algu samazināšana par katru cenu, kas 
ir skaidrā pretrunā ES vispārējiem mērķiem 
un stratēģijas „Eiropa 2020” politikai;

rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; uzsver, 
ka šī nosodāmā situācija izveidojusies tādu 
ierobežotu strukturālo reformu dēļ, kuru 
mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana 
un algu samazināšana, kas ir skaidrā 
pretrunā ES vispārējiem mērķiem un 
stratēģijas „Eiropa 2020” politikai parastas 
ekonomiskās attīstības laikā;

Or. fi

Grozījums Nr. 173
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; uzsver, 
ka šī nosodāmā situācija izveidojusies tādu 
ierobežotu strukturālo reformu dēļ, kuru 
mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana 
un algu samazināšana par katru cenu, kas 
ir skaidrā pretrunā ES vispārējiem mērķiem 
un stratēģijas „Eiropa 2020” politikai;

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; nosoda 
kolektīvās pārstāvniecības principa 
neievērošanu, piešķirot šaubīgām un 
nereprezentatīvām „personu apvienībām” 
tiesības uz neizdevīgākiem nosacījumiem 
slēgt uzņēmuma līmeņa līgumus, atceļot 
koplīgumu automātisko atjaunošanu 
un/vai nosakot daudz stingrākus kritērijus 
koplīgumu tiesiskajai pagarināšanai, 
tādēļ Grieķijā un Portugālē spēkā esošo 
koplīgumu skaits ir ievērojami 
samazinājies, un algu dinamika ir 
izjaukta; nosoda minimālās algas 
samazināšanu Grieķijā un nomināli
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minimālās algas iesaldēšanu Portugālē; 
uzsver, ka šī nosodāmā situācija 
izveidojusies tādēļ, ka lēmējtiesības tika 
nodotas tikai ekonomikas un finanšu 
dalībniekiem, šos dalībniekus nekādā 
veidā neierobežojot ar Eiropas un 
starptautisko sociālo tiesību aktu kopumu, 
tādējādi sagatavojot pamatu politikai, kas 
ir skaidrā pretrunā ES vispārējiem mērķiem 
un stratēģijas „Eiropa 2020” politikai;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Regina Bastos

Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; 
uzsver, ka šī nosodāmā situācija 
izveidojusies tādu ierobežotu strukturālo 
reformu dēļ, kuru mērķis ir tikai darba 
attiecību regulēšana un algu samazināšana 
par katru cenu, kas ir skaidrā pretrunā ES 
vispārējiem mērķiem un stratēģijas 
„Eiropa 2020” politikai;

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu; 
uzsver, ka šī situācija izveidojusies tādu 
ierobežotu strukturālo reformu dēļ, kuru 
mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana 
un algu samazināšana, kas ir pretrunā ES 
vispārējiem mērķiem un stratēģijas 
„Eiropa 2020” politikai;

Or. pt

Grozījums Nr. 175
Emer Costello
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Atzinuma projekts
18. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

18. izsaka nožēlu par to, ka minētajām 
četrām valstīm piemērotās programmas 
sniedz uzņēmumiem iespēju neslēgt 
koplīgumus un pārskatīt nozares algu 
līgumus, kas tieši ietekmē koplīgumu 
struktūru un vērtības, kuras noteiktas 
attiecīgo valstu konstitūcijās; norāda, ka tā 
rezultātā ILO ekspertu komiteja izteikusi 
prasību Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, 
bet Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; uzsver, 
ka šī nosodāmā situācija izveidojusies tādu 
ierobežotu strukturālo reformu dēļ, kuru 
mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana 
un algu samazināšana par katru cenu, kas ir 
skaidrā pretrunā ES vispārējiem mērķiem 
un stratēģijas „Eiropa 2020” politikai;

18. izsaka nožēlu par to, ka ar sociālajiem 
partneriem valsts līmenī nenotika 
konsultācijas vai tie netika iesaistīti 
programmu sākotnējā izstrādē un ka 
trijotne pierādīja savu nevēlēšanos 
jēgpilnā veidā sadarboties ar valsts 
sociālajiem partneriem; izsaka nožēlu par 
to, ka minētajām četrām valstīm 
piemērotās programmas sniedz 
uzņēmumiem iespēju neslēgt koplīgumus 
un pārskatīt nozares algu līgumus, kas tieši 
ietekmē koplīgumu struktūru un vērtības, 
kuras noteiktas attiecīgo valstu 
konstitūcijās; norāda, ka tā rezultātā ILO 
ekspertu komiteja izteikusi prasību 
Grieķijai atjaunot sociālo dialogu, bet 
Portugāles Konstitucionālajai tiesai —
anulēt dažus juridiskus pasākumus; uzsver, 
ka šī nosodāmā situācija izveidojusies tādu 
ierobežotu strukturālo reformu dēļ, kuru 
mērķis ir tikai darba attiecību regulēšana 
un algu samazināšana par katru cenu, kas ir 
skaidrā pretrunā ES vispārējiem mērķiem 
un stratēģijas „Eiropa 2020” politikai;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a pauž nosodījumu par to, ka trijotne ir 
pilnīgi ignorējusi LESD 153. panta 
5. punktu, kurā netiek pieļauta nekāda ES 
iejaukšanās jautājumos, kas ir saistīti ar 
darba samaksu, tiesībām apvienoties, 
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tiesībām streikot un tiesībām pieteikt 
lokautus, un LESD 152. pantu, kurā ir 
noteikts: „Savienība atzīst un savā līmenī 
veicina sociālo partneru lomu, ņemot vērā 
valstu sistēmu dažādību; tā veicina 
dialogu sociālo partneru starpā, ievērojot 
viņu autonomiju”; uzsver, ka — gluži 
pretēji — trijotne ir virzījusies uz 
svarīgām pārmaiņām valstu algu 
noteikšanas sistēmās, kuru mērķis ir
radikāla kolektīvo sarunu decentralizācija 
un stingra koplīgumu pagarināšanas 
kritēriju ierobežošana;

Or. en

Grozījums Nr. 177
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a uzsver, ka atjaunotas kolektīvās 
sarunas ir pamata garantija līdzsvarotām 
darba attiecībām un ir pašas demokrātijas 
darbības pamatā;

Or. pt

Grozījums Nr. 178
Paul Murphy

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a atbalsta arodbiedrības, kas atsakās 
no līdzatbildības par taupības pasākumu 
īstenošanu, pieņemot „godīgāku līdzekļu 
samazināšanu”, un pieprasa, lai to 
uzdevums būtu neatkarīga darba ņēmēju 
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interešu pārstāvēšana, noraidot 
neoliberālismu un taupības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a norāda, ka rūpniecisko attiecību 
atjaunināšana iekšējās devalvācijas un 
ekonomikas korekciju programmu dēļ nav 
sniegusi plānotos rezultātus, darba tirgus 
reformas ir bijušas efektīvākas, kad tās 
sagatavo un īsteno, konsultējoties ar 
sociālajiem partneriem, proti, sociālā 
dialogā un atbilstīgi valsts tradīcijām, tas 
ir vienīgais veids, kā izvairīties no darba 
tirgus sadrumstalošanās un sasniegt ilgi 
gaidīto mērķi par saskanīgām
rūpnieciskajām attiecībām; pieņem kā 
pavisam likumīgu prasību īstenot darba 
tirgus reformas un štatu samazināšanu, 
ņemot vērā pastāvīgi svārstīgos sociālos 
un ekonomiskos apstākļus, vienlaikus 
uzsverot nenoliedzamo nepieciešamību 
aizsargāt darba pamattiesības, kas ir 
noteiktas valsts un Eiropas līmenī, apsolot 
palielināt nodarbinātību, nepieļaut 
darbavietu zaudēšanu un nodrošināt 
pilnīgu atbilstību galvenajiem principiem, 
kas attiecas uz pienācīgiem darba 
apstākļiem;

Or. el

Grozījums Nr. 180
Jutta Steinruck
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Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a norāda, ka finanšu atbalsta
nosacījumu dēļ tika mainīti pašreizējie 
algu noteikšanas mehānismi, pilnīgi 
atceļot starpnozaru algu noteikšanas 
iestādes, piemēram, kā Īrijā, vai 
nepārtraukti mainot pašreizējās nozaru 
kolektīvo sarunu sistēmas; šie pasākumi 
ietver arī valstu koplīgumu atcelšanu vai 
pārtraukšanu, nozaru līgumos vai 
leģislatīvos noteikumos — izņēmuma 
noteikšanu attiecībā uz uzņēmuma līmeņa 
līgumiem, piemēram, ar ievada vai 
ārkārtas apstākļu klauzulām, piešķirot 
uzņēmuma līmeņa līgumiem prioritāti 
attiecībā pret starpnozaru/nozaru 
līgumiem, labvēlības principa atcelšanu, 
stingrāku kritēriju ieviešanu koplīgumu 
pagarināšanai, līgumu, kuri vairs nav 
spēkā, seku ierobežošanu un iespēju 
paplašināšanu attiecībā uz arodbiedrībā 
neiesaistītiem darbinieku pārstāvjiem, lai 
tie uzņēmuma līmenī varētu slēgt 
koplīgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Regina Bastos

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a norāda, ka 2012. gada janvārī 
Portugālē visi galvenie sociālie partneri 
un valdība parakstīja sociālās 
saskaņošanas nolīgumu „Apņemšanās 
veicināt izaugsmi, konkurētspēju un 
nodarbinātību”;



AM\1015492LV.doc 95/125 PE526.372v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 182
Regina Bastos

Atzinuma projekts
18.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.a norāda, ka nav viena risinājuma, ko 
varētu piemērot visām dalībvalstīm;

Or. pt

Grozījums Nr. 183
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
18.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.b pauž nopietnas bažas par sociālā 
dialoga vājināšanos, kas ir izraisījis lielu 
to darba ņēmēju skaita samazināšanos, uz 
kuriem attiecas koplīgumi; dažās valstīs 
šis samazinājums veido vairāk nekā 70 %, 
salīdzinot ar pieejamajiem datiem par 
laikposmu pirms trijotnes ieteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
18.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.b norāda, ka veselības jomā trijotnes 
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uzspiestie un valdību īstenotie taupības 
pasākumi ir izraisījuši to, ka slimnīcu 
pakalpojumi netiek sniegti, bet slimnīcu 
telpas tiek slēgtas, vietējie veselības 
pakalpojumi ir samazināti vai netiek 
sniegti, un attiecīgi ir samazināta 
profilaktiskā aprūpe un piekļuve 
diagnostikai, netiek sniegts atbalsts 
pacientu pārvadāšanai — kādēļ viņi 
netiek pie dzīvībai svarīgām 
konsultācijām un ārstēšanas — un ir 
būtiski palielinājusies maksa par 
sabiedriskajiem veselības pakalpojumiem, 
kā arī šie pasākumi ir ierobežojuši 
piekļuvi veselības pakalpojumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 185
Edite Estrela

Atzinuma projekts
18.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.b uzskata, ka trijotnes ierosinātie 
pasākumi, lai ierobežotu kolektīvas 
sarunas un samazinātu algas, nav efektīvs 
veids, kā apkarot nevienlīdzību vai 
veicināt ekonomikas izaugsmi; uzskata, 
ka pieeja, kuras pamatā ir algu
samazināšana, lai tādēļ palielinātu 
eksporta apjomu, ir izraisījusi iekšzemes 
pieprasījuma samazinājumu un 
ietekmējusi arī ekonomikas izaugsmi;

Or. pt

Grozījums Nr. 186
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
18.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

18.c secina, ka stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķi, kas ir saistīti ar nodarbinātību, 
nabadzības un sociālās atstumtības 
apkarošanu, pašlaik ir tik neīstenojami kā 
jebkad iepriekš — ne tikai ekonomiskās 
situācijas dēļ, bet arī tādēļ, ka trijotnes 
programmās tika stingri samazināti 
līdzekļi; uzsver, ka SVF nesen uzskatīja, 
ka taupības politika, iespējams, ir bijusi 
pārāk stingra (jo tā acīmredzami ir 
nomākusi ekonomikas izaugsmi un 
paaugstinājusi bezdarba līmeni) un ka 
ANO Ekonomisko, sociālo un kultūras 
tiesību komitejas priekšsēdētājs ir 
pārliecināts, ka taupības politika kavē 
ekonomikas izaugsmi un pati par sevi 
traucē īstenot ekonomiskās un sociālās 
tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
18.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

18.c norāda, ka bezdarbs, sociālo pabalstu 
samazināšana, nabadzība un nākotnes 
perspektīvu trūkums ir faktori, kas var 
izraisīt vai pasliktināt depresijas 
gadījumus, kuri var beigties ar pašnāvības 
mēģinājumu; norāda, ka darba apstākļi, 
kas kļūst arvien sliktāki, un arvien 
nedrošāka nodarbinātība pastiprina 
psiholoģiskos un sociālos faktorus un 
depresiju darba ņēmēju vidū;

Or. pt
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Grozījums Nr. 188
Sari Essayah

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 
priekšstatu par īstermiņa un ilgtermiņa 
kaitējumu sociālās aizsardzības sistēmai un 
īpaši nabadzības apkarošanai, laba sociālā 
dialoga uzturēšanai un līdzsvaram starp 
elastību un drošību darba attiecībās; aicina 
Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā izmantot 
savu konsultatīvo iestāžu, kā arī 
Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas palīdzību; ierosina 
lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par ekonomikas krīzes un tās 
pārvarēšanai īstenoto korekciju 
programmu sociālajām un ekonomiskajām 
sekām četrās minētajās valstīs, lai sniegtu 
skaidru priekšstatu par īstermiņa un 
ilgtermiņa kaitējumu sociālās aizsardzības 
sistēmai un īpaši nabadzības apkarošanai, 
laba sociālā dialoga uzturēšanai un 
līdzsvaram starp elastību un drošību darba 
attiecībās; aicina Komisiju šā pētījuma 
izstrādāšanā izmantot savu konsultatīvo 
iestāžu, kā arī Nodarbinātības komitejas un 
Sociālās aizsardzības komitejas palīdzību; 
ierosina lūgt EESLK sagatavot īpašu 
ziņojumu;

Or. fi

Grozījums Nr. 189
Regina Bastos

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 
priekšstatu par īstermiņa un ilgtermiņa 
kaitējumu sociālās aizsardzības sistēmai un 
īpaši nabadzības apkarošanai, laba sociālā 
dialoga uzturēšanai un līdzsvaram starp 
elastību un drošību darba attiecībās; aicina 
Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā izmantot 
savu konsultatīvo iestāžu, kā arī 

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 
priekšstatu par īstermiņa un ilgtermiņa 
kaitējumu nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības sistēmai un īpaši nabadzības 
apkarošanai, laba sociālā dialoga 
uzturēšanai un līdzsvaram starp elastību un 
drošību darba attiecībās; aicina Komisiju šā 
pētījuma izstrādāšanā izmantot savu 
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Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas palīdzību; ierosina 
lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

konsultatīvo iestāžu, kā arī Nodarbinātības 
komitejas un Sociālās aizsardzības 
komitejas palīdzību; ierosina lūgt EESLK 
sagatavot īpašu ziņojumu;

Or. pt

Grozījums Nr. 190
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 
priekšstatu par īstermiņa un ilgtermiņa
kaitējumu sociālās aizsardzības sistēmai
un īpaši nabadzības apkarošanai, laba 
sociālā dialoga uzturēšanai un līdzsvaram 
starp elastību un drošību darba attiecībās; 
aicina Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā 
izmantot savu konsultatīvo iestāžu, kā arī 
Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas palīdzību; ierosina 
lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 
priekšstatu īstermiņā un ilgtermiņā par 
sociālās aizsardzības sistēmu un īpaši 
nabadzības apkarošanu, laba sociālā 
dialoga uzturēšanu un līdzsvaru starp 
elastību un drošību darba attiecībās; aicina 
Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā izmantot 
savu konsultatīvo iestāžu, kā arī 
Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas palīdzību; ierosina 
lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

Or. es

Grozījums Nr. 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
19. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 

19. aicina Komisiju veikt sīki izstrādātu 
pētījumu par korekciju programmu 
sociālajām un ekonomiskajām sekām 
četrās minētajās valstīs, lai sniegtu skaidru 
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priekšstatu par īstermiņa un ilgtermiņa 
kaitējumu sociālās aizsardzības sistēmai 
un īpaši nabadzības apkarošanai, laba 
sociālā dialoga uzturēšanai un līdzsvaram
starp elastību un drošību darba attiecībās; 
aicina Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā 
izmantot savu konsultatīvo iestāžu, kā arī 
Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas palīdzību; ierosina 
lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

priekšstatu par īstermiņa un ilgtermiņa 
ietekmi uz sociālās aizsardzības sistēmu un 
īpaši nabadzības apkarošanu, laba sociālā 
dialoga uzturēšanu un līdzsvaru starp 
elastību un drošību darba attiecībās; aicina 
Komisiju šā pētījuma izstrādāšanā izmantot 
savu konsultatīvo iestāžu, kā arī 
Nodarbinātības komitejas un Sociālās 
aizsardzības komitejas palīdzību; ierosina 
lūgt EESLK sagatavot īpašu ziņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 192
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
19. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) aicina Eiropas Komisiju izveidot sīki 
izstrādātu ziņojumu par Eiropas sociālā
tiesību aktu kopuma būtības un principu 
pārkāpšanu programmas valstīs, lai 
ierosinātu pasākumus, ar kuriem atjaunot 
sociālo tiesību aktu kopumu; uzstāj, ka 
valsts un Eiropas sociālajiem partneriem 
vajadzētu tajā būt cieši iesaistītiem, 
izmantojot Eiropas sociālo dialogu;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
19.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

19.a mudina dalībvalstis, jo īpaši tās, 
kuras ir noslēgušas saprašanās 
memorandu, palielināt algas un sociālos 
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pabalstus, atjaunot nozagtās algas, 
ienākumus un sociālās tiesības iepriekšējā 
līmenī, lai atrisinātu nopietnās sociālās 
problēmas, veicinātu iekšzemes 
pieprasījumu un izveidotu vairāk un 
labākas darbavietas; mudina dalībvalstis 
īstenot politiku sabiedrisko pakalpojumu 
aizsardzībai un atjaunošanai, jo īpaši to 
pakalpojumu, kas ir saistīti ar valsts 
sociālajām funkcijām, palielināt cilvēku 
un materiālos resursus, lai tie pildītu savu 
galveno uzdevumu un iedzīvotāji varētu 
izmantot savas tiesības;

Or. pt

Grozījums Nr. 194
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
19.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

19.a uzsver, ka Grieķija ir paveikusi ļoti 
daudz, tostarp nesusi nepiedzīvotus 
upurus, kas ir ietekmējuši Grieķijas 
iedzīvotājus; mudina ES palīdzēt 
nodrošināt, ka Grieķijas sabiedrība un 
reālā ekonomika gūst atbilstošu labumu 
no pirmajiem sasniegumiem ekonomikā;

Or. el

Grozījums Nr. 195
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
19.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

19.b uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis 
apsvērtu iespējas, kā pārskatīt valsts 
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parādus — termiņus, procentu likmes un 
summas, kas ir jāmaksā —, kas varētu 
ļaut valstīm atbrīvoties no parādu 
apkalpošanas sloga un piešķirt līdzekļus 
ražīgu ieguldījumu veicināšanai un 
darbavietu izveidei;

Or. pt

Grozījums Nr. 196
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
19.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

19.c uzsver, ka ir svarīga politiskā 
konverģence starp valstīm ar līdzīgām 
problēmām, lai apturētu spekulāciju 
spirāli;

Or. pt

Grozījums Nr. 197
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
19.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

19.d uzsver, ka ir svarīgi īstenot budžeta 
politiku, kuras mērķis ir apkarot 
izšķērdīgus tēriņus un kuras pamatā ir 
fiskālā komponente, tostarp palielināti 
dividenžu un peļņas nodokļi un 
samazināts nodokļu slogs darba ņēmējiem 
un maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
nodrošinot valstu efektīvai darbībai 
nepieciešamās apropriācijas;

Or. pt
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Grozījums Nr. 198
Sari Essayah

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, 
jo no tām izrietošos pienākumus ir 
ietekmējuši budžeta korekcijas pasākumi 
un trijotnes (SVF, Komisijas un ECB) 
pieprasītās strukturālās reformas;

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, to finansējumu un publisko 
finanšu ilgtspēju, lai nodrošinātu pilnu 
atbilstību Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, 
jo no tām izrietošos pienākumus ir 
ietekmējusi ekonomikas krīze un budžeta 
korekcijas pasākumi un trijotnes (SVF, 
Komisijas un ECB) pieprasītās strukturālās 
reformas krīzes pārvarēšanai;

Or. fi

Grozījums Nr. 199
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, 
jo no tām izrietošos pienākumus ir 
ietekmējuši budžeta korekcijas pasākumi 
un trijotnes (SVF, Komisijas un ECB) 
pieprasītās strukturālās reformas;

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām;

Or. es
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Grozījums Nr. 200
Emer Costello

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, 
jo no tām izrietošos pienākumus ir 
ietekmējuši budžeta korekcijas pasākumi 
un trijotnes (SVF, Komisijas un ECB) 
pieprasītās strukturālās reformas;

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, kas ir nepieciešami, lai 
nodrošinātu pilnu atbilstību Eiropas 
Sociālajai hartai un tās Protokolam, kā arī 
ILO pamatkonvencijām, jo no tām 
izrietošos pienākumus ir ietekmējuši 
budžeta korekcijas pasākumi un trijotnes 
(SVF, Komisijas un ECB) pieprasītās 
strukturālās reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 201
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, 
jo no tām izrietošos pienākumus ir 
ietekmējuši budžeta korekcijas pasākumi 
un trijotnes (SVF, Komisijas un ECB)
pieprasītās strukturālās reformas;

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO pamatkonvencijām, 
jo no tām izrietošos pienākumus ir 
ietekmējuši budžeta korekcijas pasākumi 
un trijotnes (SVF, Komisijas un ECB) 
pieprasītās strukturālās reformas, tostarp 
attiecībā uz ILO 87. konvenciju par 
biedrošanās brīvību, 94. konvenciju par 
darba tiesību klauzulām valsts līgumos vai 
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98. konvenciju par tiesībām organizēties;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
20. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

20. aicina Komisiju lūgt ILO un Eiropas 
Padomi sagatavot ziņojumus par 
iespējamiem koriģējošiem pasākumiem un 
stimuliem, lai nodrošinātu pilnu atbilstību 
Eiropas Sociālajai hartai un tās 
Protokolam, kā arī ILO 
pamatkonvencijām, jo no tām izrietošos 
pienākumus ir ietekmējuši budžeta 
korekcijas pasākumi un trijotnes (SVF, 
Komisijas un ECB) pieprasītās strukturālās 
reformas;

20. aicina ILO un Eiropas Padomi 
sagatavot ziņojumus par iespējamiem 
pasākumiem un stimuliem, lai uzlabotu 
sociālo situāciju šajās valstīs, ņemot vērā 
Eiropas Sociālo hartu un tās Protokolu, kā 
arī ILO pamatkonvencijas, jo no tām 
izrietošos pienākumus ir ietekmējuši 
budžeta korekcijas pasākumi un trijotnes 
(SVF, Komisijas un ECB) pieprasītās 
strukturālās reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
20.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

20.a aicina Komisiju sadarbībā ar valstu 
iestādēm sniegt papildu atbalstu valstīm, 
kuras īsteno ekonomikas korekciju 
programmas, tādējādi nodrošinot, ka tās 
optimāli izmanto ES struktūrfondu 
sniegtās iespējas sabiedrības interesēs 
uzlabot valsts pārvaldi un izglītību, 
palielināt nodarbinātību un apkarot 
nabadzību, bezdarbu un sociālo 
atstumtību;
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Or. el

Grozījums Nr. 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Atzinuma projekts
20.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

20.a norāda, ka ILO 2013. gada 
novembra ziņojumā „Darbavietu krīzes 
apkarošana Portugālē” ir aizstāvēta 
stratēģija, kuras pamatā ir darbavietu 
izveide un ražīgi ieguldījumi, darbavietu 
saglabāšana un bezdarbnieku un 
neaizsargātāko grupu atbalsts, labākas 
kvalitātes darbs, sociālā aizsardzība, 
lielākas algas, kā arī kolektīvo sarunu un 
sociālā dialoga atjaunošana un 
paplašināšana;

Or. pt

Grozījums Nr. 205
Marian Harkin

Atzinuma projekts
20.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

20.a aicina attiecīgās ES iestādes 
pieprasīt, lai izglītības pakalpojumiem, jo 
īpaši tiem, kas ir paredzēti bērniem ar 
īpašām vajadzībām un personām ar 
invaliditāti, tiktu piešķirti pienācīgi 
finansiālie līdzekļi, kā arī pieprasīt, lai 
tiek atjaunota patstāvīgai dzīvei 
nepieciešamo līdzekļu piešķiršana;

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
20.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

20.b aicina Komisiju veikt pasākumus, 
piemēram, veicināt piekļuvi 
finansējumam, lai stimulētu MVU, kas ir 
Eiropas ekonomikas pamats, kā arī tiem ir 
galvenā loma ekonomikā nacionālā 
līmenī minētajās valstīs; šajā saistībā 
aicina Komisiju pārbaudīt iespēju ieviest 
„izaugsmes klauzulu” ekonomikas 
korekciju programmās, ņemot vērā to, ka 
nelikviditāte, augsti nodokļi un ieilgusī 
recesija valstīs, kuras īsteno ekonomikas 
korekciju programmas, ir būtiski 
iedragājusi uzņēmējdarbību, proti, mazos 
un vidējos uzņēmumos, kādēļ uzņēmumi 
ir slēgti vai pārvietoti, kas savukārt ir 
izraisījis lielu skaitu zaudētu darbavietu;

Or. el

Grozījums Nr. 207
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus;

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju ierosināt 
pasākumus un risināt smagās problēmas, 
ar kurām saskaras bērni Grieķijā, Kiprā 
un pat citās valstīs, tā novēršot pašreizējās 
situācijas pasliktināšanos, kā arī atbalstot 
un aizsargājot sociālo kohēziju un bērnu 
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un studentu tiesības; aicina Komisiju, 
ECB un Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas
pasākumus;

21. aicina ES sniegt atbalstu sociālās 
aizsardzības standartu atveseļošanai un 
atjaunošanai, nabadzības apkarošanai un 
sociālā dialoga atjaunošanai ar sociālās 
atveseļošanas plāna palīdzību, kurā 
uzsvars ir likts uz pieaugošās iekšzemes 
ražošanas aizsardzību šajās valstīs, tostarp 
sniedzot finansiālu atbalstu; aicina 
Komisiju, ECB un Eurogrupu atcelt 
trijotnes noteiktos un politiskos 
pasākumus, kuru pamatā bija „budžeta 
konsolidācijas” pieeja (Eiropas semestris, 
divu tiesību aktu kopums par budžeta 
uzraudzību, ekonomikas pārvaldība, 
fiskālais pakts);

Or. pt

Grozījums Nr. 209
Sari Essayah

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, lai atjaunotu ekonomiku 
šajās valstīs tādā ziņā, ka tās pašas būs 
spējīgas finansēt sociālās aizsardzības 
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apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus;

standartu atveseļošanu, nabadzības 
apkarošanu un sociālā dialoga 
atjaunošanu ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus, tiklīdz ir atjaunots stabils 
pamats programmu īstenojošās valsts 
ekonomikai;

Or. fi

Grozījums Nr. 210
Emer Costello

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus;

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar tāda sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību, kura mērķis ir nodrošināt 
minimālo labklājības, pensiju un algu
līmeni un veicināt sociālo konverģenci un 
progresu; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu strādāt, lai šo mērķi sasniegtu, 
atceļot noteiktos ārkārtas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs, 
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finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus;

nabadzības apkarošanai; aicina Komisiju, 
ECB un Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus, tiklīdz tas ir izdarāms;

Or. en

Grozījums Nr. 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
21. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp, ja vajadzīgs,
finanšu resursus sociālās aizsardzības 
standartu atveseļošanai, nabadzības 
apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu atcelt noteiktos ārkārtas 
pasākumus;

21. aicina ES pēc novērtējuma veikšanas 
sniegt atbalstu, tostarp pietiekamus finanšu 
resursus, pārsniedzot daudzgadu finanšu 
shēmas ierobežojumus, sociālās 
aizsardzības standartu atveseļošanai, 
nabadzības apkarošanai un sociālā dialoga 
atjaunošanai ar sociālās atveseļošanas 
plāna palīdzību; aicina Komisiju, ECB un 
Eurogrupu pārskatīt un, ja nepieciešams, 
atjaunināt noteiktos ārkārtas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 213
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
21.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

21.a prasa Komisijai un dalībvalstīm, 
tiklīdz ir nodrošināta publisko finanšu 
ilgtspēja, veltīt pūliņus darbavietu 
izveidei, īpašu uzmanību veltot jauniešiem 
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un ilgtermiņa bezdarbniekiem;

Or. es

Grozījums Nr. 214
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
22. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

22. aicina nodrošināt atbilstību iepriekš 
minētajām Līgumos un Pamattiesību hartā 
noteiktajām juridiskajām saistībām, jo to 
neievērošana ir ES primāro tiesību aktu 
pārkāpums;

22. aicina nodrošināt atbilstību iepriekš 
minētajām Līgumos un Pamattiesību hartā 
noteiktajām juridiskajām saistībām, jo to 
neievērošana ir ES primāro tiesību aktu 
pārkāpums; aicina Pamattiesību aģentūru 
rūpīgi novērtēt šo pasākumu ietekmi uz 
cilvēktiesībām un hartas pārkāpumu 
gadījumā sagatavot ieteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
22.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

22.a aicina ECB, Eiropas Komisiju un 
Eurogrupu apsvērt stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķus tajā pašā līmenī kā 
fiskālo un ekonomisko korekciju mērķu 
īstenošanu, lai varētu novērtēt 
programmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Phil Bennion

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus 
institucionālos un finanšu risinājumus, 
kā arī ieviest mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 217
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus 
institucionālos un finanšu risinājumus, kā 
arī ieviest mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

23. aicina ES pēc iespējas ātri nepiemērot 
šādus institucionālos un finanšu 
risinājumus, kā arī ieviest krīzes 
pārvaldības mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus 
institucionālos un finanšu risinājumus, kā 
arī ieviest mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

23. aicina ES turpmāk nepiemērot taupības 
pasākumus, kā arī ieviest mehānismus, kas 
ļauj ES iestādēm sasniegt Līgumos 
noteiktos sociālos mērķus un politikas, jo 
īpaši attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Sari Essayah

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus 
institucionālos un finanšu risinājumus, 
kā arī ieviest mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

23. aicina ES uzņemties atbildību par tādu 
pasākumu īstenošanu, kas ļauj ES 
dalībvalstīm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

Or. fi

Grozījums Nr. 220
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
23. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus 
institucionālos un finanšu risinājumus, kā 
arī ieviest mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādas 
institucionālos un finanšu korekcijas, kā 
arī ieviest mehānismus, kas liek ES 
iestādēm ievērot un garantēt Eiropas 
sociālo tiesību aktu kopumu, kā tas ir 
noteikts Līgumos, Pamattiesību hartā, ES 
sociālajās direktīvās, Eiropas sociālo 
partneru līgumos un citos starptautiska 
līmeņa dokumentos (ILO konvencijās, 
Eiropas Sociālajā hartā un Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā); tādēļ aicina 
cita starpā izveidot specializētu Eiropas 
Savienības Tiesas sociālo jautājumu 
palātu un pārskatīt juridisko sūdzību 
iesniegšanas procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
23. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

23. aicina ES turpmāk nepiemērot šādus 
institucionālos un finanšu risinājumus, 
kā arī ieviest mehānismus, kas ļauj ES 
iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

23. aicina ES ieviest mehānismus, kas ļauj 
ES iestādēm sasniegt Līgumos noteiktos 
sociālos mērķus un politikas, jo īpaši 
attiecībā uz visvairāk nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļauto 
personu individuālajām un kolektīvajām 
tiesībām;

Or. es

Grozījums Nr. 222
Paul Murphy
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Atzinuma projekts
24. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret 
EPSCO un tās prioritātēm tāpat kā pret 
ECOFIN un Eurogrupas prioritātēm.

24. aicina Komisiju un Padomi 
galvenokārt pievērst uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Sari Essayah

Atzinuma projekts
24. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret EPSCO 
un tās prioritātēm tāpat kā pret ECOFIN un 
Eurogrupas prioritātēm.

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret EPSCO 
un tās prioritātēm tāpat kā pret ECOFIN un 
Eurogrupas prioritātēm, lai nodrošinātu 
dalībvalstu publiskajām finansēm 
ilgtspējīgu pamatu un pieliktu punktu šo 
valstu dzīvei uz kredīta.

Or. fi

Grozījums Nr. 224
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret EPSCO 
un tās prioritātēm tāpat kā pret ECOFIN un 
Eurogrupas prioritātēm.

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret EPSCO 
un tās prioritātēm tāpat kā pret ECOFIN un 
Eurogrupas prioritātēm un nodrošināt 
pilnīgu saskaņotību ar tām.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Atzinuma projekts
24. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret 
EPSCO un tās prioritātēm tāpat kā pret 
ECOFIN un Eurogrupas prioritātēm.

24. aicina Komisiju un Padomi pievērst 
uzmanību sociālajai nevienlīdzībai un tās 
novēršanai.

Or. en

Grozījums Nr. 226
Eleni Theocharous

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.a aicina Komisiju un Eiropadomi 
pārtraukt Eiropas Parlamenta atstumšanu 
un piedāvāt politiskas un pat 
institucionālas procedūras un reformas, 
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lai turpmāk nevarētu pieņemt nevienu 
lēmumu par šādiem jautājumiem un 
krīzēm, ja nav uzklausīts un ņemts vērā 
Eiropas Parlamenta viedoklis;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.a prasa nekavējoties pārtraukt taupības 
politikas īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.a iesaka Komisijai un dalībvalstīm 
uztvert sabiedrības veselības un izglītības 
izdevumus nevis kā izdevumus, ko var 
samazināt, bet gan kā valsts ieguldījumu 
savā nākotnē, kas ir jāievēro un 
jāpalielina, lai veicinātu ekonomikas un 
sociālo atveseļošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Regina Bastos
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Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.a uzsver nepieciešamību saistībā ar šo 
īstenot pareizus taupības pasākumus, lai 
tajos nodrošinātu sociālo taisnīgumu un 
ļautu panākt līdzsvaru starp ekonomikas 
izaugsmi un nodarbinātību, strukturālo 
reformu īstenošanu un budžeta 
konsolidāciju glābjamajās dalībvalstīs, un 
kuru pamatā būtu Eiropas Savienības 
vērtības;

Or. pt

Grozījums Nr. 230
Marian Harkin

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.a aicina ES iestādes kā prioritāti 
noteikt darbavietu izveidi un 
uzņēmējdarbības atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.a uzskata, ka valstīs ar nopietnām 
finansiālajām grūtībām korekciju 
programmu izstrādes un īstenošanas 
politiskais process būtu jāvada tikai 
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demokrātiski pārskatatbildīgām iestādēm; 
Komisijai būtu jāpiešķir vadošā loma
politikas jomā; aicina ierobežot ECB un 
SVF nozīmi līdz tehniskajam atbalstam; 
turklāt aicina ILO iesaistīties kā 
padomdevējai; aicina veicināt lielāku 
pārredzamību un politisko un sabiedrības 
atbildību attiecībā uz korekciju 
programmu izstrādi un īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
24.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.b iesaka ES iestādēm, kad ir pārvarēts 
smagākais finanšu krīzes brīdis, kopā ar 
dalībvalstīm īstenot darbavietu 
atjaunošanas plānu, ko vajadzēja īstenot 
jau pirms vairākiem gadiem, jo tas ir 
vienīgais veids, kā konsolidēt 
makroekonomiskās korekcijas un 
līdzsvarot publiskā sektora trūkumus, 
piemēram, parādu un deficītu; lai tas 
notiktu, jāīsteno nodarbinātības stratēģija, 
kurā tiek ņemta vērā nepieciešamība ātri 
uzlabot kreditēšanas sistēmu, jo īpaši 
attiecībā uz MVU, kā arī reāla 
nodarbinātības politika ar aktīvu darba 
tirgus politiku, kvalitāti un Eiropas valstu 
nodarbinātības dienestiem, algu
palielināšanas politika, Eiropas Jauniešu 
nodarbinātības garantija un programmas 
mājsaimniecībām, kurās nav neviena 
nodarbinātā, un arī rūpīgāka fiskālā 
pārvaldība;

Or. en
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Grozījums Nr. 233
Paul Murphy

Atzinuma projekts
24.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.b uzskata, ka ir svarīgi īstenot 
fundamentāli atšķirīgu sociālistisku 
politiku, lai atrisinātu sociālo katastrofu, 
ko ir izraisījis kapitālisms un krīze; tādēļ 
uzsver, ka būtu jāievieš patiesi progresīva
nodokļa sistēma un ka banku nozare būtu 
jāpārņem demokrātiskā valsts īpašumā, 
lai to vadītu demokrātiski plānotā veidā 
un palīdzētu finansēt apjomīgu 
ieguldījumu plānu attiecībā uz valsts 
būvdarbiem un pakalpojumiem, tā 
nodrošinot kvalitatīvas darbavietas un 
pakalpojumus visiem cilvēkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 234
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.b aicina Komisiju un Padomi pievērst 
tādu pašu uzmanību sociālajai 
nevienlīdzībai un tās novēršanai, kādu tās 
velta makroekonomiskās nevienlīdzības 
novēršanai, un tādēļ attiekties pret 
EPSCO un tās prioritātēm tāpat kā pret 
ECOFIN un Eurogrupas prioritātēm un 
nodrošināt pilnīgu saskaņotību ar tām;

Or. en
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Grozījums Nr. 235
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.c aicina Komisiju iesniegt stratēģijas 
„Eiropa 2020” progresa ziņojumu, īpašu 
uzmanību pievēršot nepietiekamajam 
progresam programmas valstīs un iesniegt 
priekšlikumus, kā virzīt šīs valstis 
uzticamā virzienā, lai sasniegtu visus 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 236
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
24.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.c iesaka turpmākajās darba reformās 
virzīties ne tikai uz darba tirgus 
elastīguma veicināšanu, bet arī uz tā 
drošuma veicināšanu, uzlabojot 
uzņēmumu konkurētspēju un ņemot vērā 
citus elementus, piemēram, enerģijas 
izmaksas, negodīgu konkurenci, sociālo 
dempingu, godīgu un efektīvu finanšu 
sistēmu, fiskālo politiku, kura ir vērsta uz 
izaugsmi un nodarbinātību, un kopumā 
visu, kas palīdz attīstīties reālajai 
ekonomikai un uzņēmējdarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Alejandro Cercas
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Atzinuma projekts
24.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.d aicina īstenot steidzamus pasākumus, 
lai novērstu bezpajumtniecības līmeņa 
pieaugumu programmas valstīs, un aicina 
Eiropas Komisiju to atbalstīt, analizējot 
politiku un veicinot labas prakses 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.d aicina Komisiju pirms lielu reformu 
īstenošanas programmas valstīs veikt 
sociālās ietekmes novērtējumus un 
apsvērt šo pasākumu papildu sekas, 
piemēram, nabadzību, sociālo atstumtību, 
noziedzības līmeni un ksenofobiju;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Edite Estrela

Atzinuma projekts
24.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.d aicina Padomi apsvērt iespēju 
izveidot Eurogrupai līdzīgu struktūru, 
kurā euro zonas valstis var saskaņot 
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kopīgu politiku sociālajā jomā, lai 
praktiski risinātu sociālās problēmas; 
uzskata, ka „sociālās Eurogrupas” izveide 
varētu palīdzēt paaugstināt sociālo
problēmu aktualitāti un veicinātu 
godīgāku ekonomiku, kuras pamatā būtu 
solidaritāte un iekļaušana;

Or. pt

Grozījums Nr. 240
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.e uzskata, ka korekciju slogam nebūtu 
jānāk tikai no programmas valstīm, kas ir 
dalībvalstis ar tekošā konta deficītu, bet 
arī dalībvalstīm ar tekošā konta 
pārpalikumu būtu jāpalīdz atgūt līdzsvaru 
euro zonas ekonomikā; tādēļ aicina 
Komisiju sagatavot ieteikumus attiecībā 
uz makroekonomikas politiku valstīm, kas 
nav iesaistītas programmā;

Or. en

Grozījums Nr. 241
Edite Estrela

Atzinuma projekts
24.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.e mudina ES izveidot programmu 
jauniešu bezdarba apkarošanai, ko 
finansētu no ieņēmumiem no finanšu 
darījumu nodokļa un 40 % Kopienas 
līdzekļu, kuri nav izlietoti pašreizējā 



PE526.372v01-00 124/125 AM\1015492LV.doc

LV

Kopienas sistēmā;

Or. pt

Grozījums Nr. 242
Alejandro Cercas

Atzinuma projekts
24.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.e aicina Komisiju un dalībvalstis 
konsultēties ar pilsonisko sabiedrību, 
pacientu organizācijām un profesionālām 
struktūrām par turpmākiem korekciju 
programmas pasākumiem veselības jomā 
un izmantot Sociālās aizsardzības 
komitejas iespējas, lai nodrošinātu, ka 
reformas paaugstina sistēmu un resursu 
efektivitāti, neapdraudot neaizsargātākās 
sabiedrības grupas un svarīgākos sociālās 
aizsardzības aspektus, tostarp zāļu iegādi
un lietošanu, pamatvajadzības un 
veselības aprūpes darbinieku vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Edite Estrela

Atzinuma projekts
24.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.f aicina ES noteikt 11 % ierobežojumu 
bezdarba līmenim līdz 2020. gadam un 
iekļaut šo ierobežojumu fiskālajā paktā, 
vienlaikus radot nepieciešamos apstākļus, 
lai varētu sadalīt sociālā atbalsta 
mehānismus un bezdarba pabalstu 
maksājumus dalībvalstīs, kuras pārsniedz 
šo ierobežojumu;
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Or. pt

Grozījums Nr. 244
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
24.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

24.f norāda, ka saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. 472/2013 19. pantu Komisija līdz 
2014. gada 1. janvārim Parlamentam 
iesniedz ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu; aicina Komisiju iesniegt šo 
ziņojumu bez kavēšanās un iekļaut 
informāciju par šīs regulas ietekmi uz 
īstenojamām ekonomikas korekciju 
programmām;

Or. en


