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Grozījums Nr. 1
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un ka tas ir jādara 
sabalansēti pēc pieņemama grafika un 
uzsver, ka nepārdomāti samazinājumi 
valsts ieguldījumu, pētniecības un 
izglītības jomā negatīvi ietekmē izaugsmes 
perspektīvas;

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un jāuzlabo publisko 
finanšu likviditāte, lai samazinātu kredīta  
izmaksas, un ka tas ir jādara sabalansēti 
pēc pieņemama grafika; uzsver, ka 
prioritāte ir ilgtermiņa ieguldījumiem
izglītības, pētniecības un attīstības jomā, 
kā arī ieguldījumiem, kuru mērķis ir radīt 
izaugsmes iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un ka tas ir jādara 
sabalansēti pēc pieņemama grafika un 
uzsver, ka nepārdomāti samazinājumi 
valsts ieguldījumu, pētniecības un 
izglītības jomā negatīvi ietekmē izaugsmes 
perspektīvas;

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un ka tas ir jādara 
sabalansēti pēc pieņemama grafika un 
uzsver, ka nepārdomāti samazinājumi 
valsts ieguldījumu, pētniecības un 
izglītības jomā negatīvi ietekmē izaugsmes 
perspektīvas; tāpēc jāturpina veicināt un 
eventuāli izstrādāt uz nākotni vērstus 
ieguldījumus izglītībā un pētniecībā;

Or. de
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Grozījums Nr. 3
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un ka tas ir jādara 
sabalansēti pēc pieņemama grafika un 
uzsver, ka nepārdomāti samazinājumi 
valsts ieguldījumu, pētniecības un 
izglītības jomā negatīvi ietekmē izaugsmes 
perspektīvas;

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un ka tas ir jādara 
sabalansēti pēc pieņemama grafika, ņemot 
vērā īpašos apstākļus dalībvalstīs, un 
uzsver, ka nepārdomāti samazinājumi 
valsts ieguldījumu, pētniecības un 
izglītības jomā negatīvi ietekmē izaugsmes 
perspektīvas;

Or. el

Grozījums Nr. 4
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
ir pretrunā ilgtspējīgu publisko finanšu 
mērķim; norāda, ka dalībvalstīm ir 
jākonsolidē budžets un ka tas ir jādara 
sabalansēti pēc pieņemama grafika un 
uzsver, ka nepārdomāti samazinājumi 
valsts ieguldījumu, pētniecības un 
izglītības jomā negatīvi ietekmē izaugsmes 
perspektīvas;

1. norāda, ka bezdarba palielināšanās un 
ekonomiskās krīzes izraisītais valsts parāds 
un izaugsmes samazinājums ir pretrunā 
ilgtspējīgu publisko finanšu mērķim; 
norāda, ka dalībvalstīm ir jākonsolidē 
budžets un ka tas ir jādara sabalansēti pēc 
pieņemama grafika un uzsver, ka 
nepārdomāti samazinājumi valsts 
ieguldījumu, pētniecības un izglītības jomā 
negatīvi ietekmē izaugsmes, 
nodarbinātības un sociālās integrācijas 
perspektīvas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 5
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pašreizējā ekonomikas 
atveseļošanās vēl aizvien ir trausla un ka 
bezdarbs turpina palielināties lielākajā 
daļā dalībvalstu, kas jo īpaši skar jaunus 
cilvēkus; stingri uzskata, ka nevar paziņot 
ekonomikas krīzes beigas, iekams 
ievērojami un noturīgi nesamazināsies 
bezdarbs, un uzsver, ka Eiropas turīgās 
valstis ir parādījušas savu vērtību, 
nodrošinot stabilitāti un veicinot 
atveseļošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzstāj uz nepieciešamību atsaukt 
Stabilitātes un izaugsmes paktu un aizstāt 
to ar Nodarbinātības un izaugsmes paktu, 
kura mērķis ir stimulēt valsts 
ieguldījumus, veicināt efektivitāti un 
definēt īpašos ekonomiskos, sociālos un 
vides kritērijus, kas pielāgoti atsevišķo 
dalībvalstu vajadzībām, jo īpaši ar mērķi 
samazināt bezdarbu un nabadzību;

Or. pt
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Grozījums Nr. 7
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzstāj uz nepieciešamību pārtraukt 
ECB monetāro politiku un Lisabonas 
stratēģijas orientāciju uz brīvo tirgu, 
nosakot prioritāti bezdarba un nabadzības 
izskaušanai, veicinot ražošanu un tiesisku 
darbavietu radīšanu, nodrošinot 
ekonomisko un sociālo kohēziju un 
paredzot budžeta palīdzību valstīm, kurās 
ir vissmagākās problēmas, jo īpaši, 
izmaksājot summas, nepieprasot papildu 
maksājumus no valsts līdzekļiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
Apakšvirsraksts pirms 2. punkta (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ekonomikas atveseļošanas stratēģijas 
sociālais un nodarbinātības aspekts

Or. it

Grozījums Nr. 9
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
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un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai un 
ieguldījumiem, rūpniecības atveseļošanai 
un konkurētspējīgas „zaļās” ekonomikas
attīstībai; uzskata, ka šiem mērķiem ir jābūt 
ES stratēģijas 2020. gadam centrā;

un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
stratēģija, kas balstīta uz atbalstu tiesiskām 
darbavietām, darba ņēmēju potenciāla 
izpratnei, apmācības un ieguldījumu 
veicināšanai, rūpniecības un citu 
ražošanas nozaru atveseļošanai un visiem 
pieejamu kvalitatīvu sabiedrisko 
pakalpojumu attīstībai; uzskata, ka šiem
mērķiem ir jābūt ES stratēģijas 
2020. gadam centrā;

Or. pt

Grozījums Nr. 10
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai un 
ieguldījumiem, rūpniecības atveseļošanai 
un konkurētspējīgas „zaļās” ekonomikas 
attīstībai; uzskata, ka šiem mērķiem ir jābūt 
ES stratēģijas 2020. gadam centrā;

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai, 
pētniecībai un izstrādei un produktīviem
ieguldījumiem, rūpniecības atveseļošanai, 
uzņēmējdarbības konkurētspējas un 
produktivitātes veicināšanai, jo īpaši 
attiecībā uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, un konkurētspējīgas „zaļās” 
ekonomikas attīstībai; uzskata, ka šiem
mērķiem ir jābūt ES stratēģijas 
2020. gadam centrā;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
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ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai un 
ieguldījumiem, rūpniecības atveseļošanai
un konkurētspējīgas „zaļās” ekonomikas 
attīstībai; uzskata, ka šiem mērķiem ir jābūt 
ES stratēģijas 2020. gadam centrā; 

ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai un 
ieguldījumiem, kas nākotnē nodrošinās 
augstu ekonomisko aktivitāti, un 
konkurētspējīgas ekonomikas attīstībai; 
uzskata, ka šiem mērķiem ir jābūt ES 
stratēģijas 2020. gadam centrā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai un 
ieguldījumiem, rūpniecības atveseļošanai
un konkurētspējīgas „zaļās” ekonomikas 
attīstībai; uzskata, ka šiem mērķiem ir jābūt 
ES stratēģijas 2020. gadam centrā;

2. uzskata, ka ir rūpīgi jānovērtē krīzes 
ietekme uz sociālo un nodarbinātības jomu 
un Eiropas Savienības līmenī jāformulē 
atveseļošanas stratēģija, kas balstīta uz 
atbalstu nodarbinātībai, apmācībai un 
ieguldījumiem, rūpniecības 
restrukturizācijai un konkurētspējīgas 
„zaļās” ekonomikas attīstībai; uzskata, ka 
šiem mērķiem ir jābūt ES stratēģijas 
2020. gadam centrā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas 
stratēģija nekādā gadījumā nedrīkst 
izraisīt jaunu strukturālu nestabilitāti un 
būtisku ienākumu nevienlīdzību; uzskata, 

3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas 
stratēģijai jāievieš reformas, kas 
vajadzīgas, lai cīnītos pret strukturālo
nestabilitāti, kura aizkavē ekonomikas 
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ka dalībvalstu finanšu un nodokļu 
pasākumiem būtu jāaizsargā algas, 
pensijas un ģimeņu pirktspēja;

produktivitāti un konkurētspēju; uzskata, 
ka dalībvalstu finanšu un nodokļu 
pasākumiem nevajadzētu apdraudēt valsts 
finanšu ilgtspēju vai dalībvalstu spēju 
nākotnē nodrošināt svarīgus sabiedriskos 
pakalpojumus; uzsver nepieciešamību ātri 
atgriezties pie budžeta disciplīnas, kas 
raksturoja Stabilitātes un izaugsmes 
paktu, ievērojot ilgtspējīgas izaugsmes un 
darbavietu radīšanas nodrošinājumu; 
aicina uz rīcību, lai atbilstu saistībām, ko 
dalībvalstis uzņēmušās stabilitātes un 
konverģences programmās; 

Or. es

Grozījums Nr. 14
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas 
stratēģija nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt 
jaunu strukturālu nestabilitāti un būtisku 
ienākumu nevienlīdzību; uzskata, ka 
dalībvalstu finanšu un nodokļu 
pasākumiem būtu jāaizsargā algas, pensijas 
un ģimeņu pirktspēja;

3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas 
stratēģija nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt 
jaunu strukturālu nestabilitāti un būtisku 
ienākumu nevienlīdzību; uzskata, ka 
dalībvalstu finanšu un nodokļu 
pasākumiem būtu jāaizsargā algas, 
pensijas, bezdarba pabalsti un ģimeņu 
pirktspēja;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas 3. uzskata, ka ekonomikas atveseļošanas 
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stratēģija nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt 
jaunu strukturālu nestabilitāti un būtisku 
ienākumu nevienlīdzību; uzskata, ka 
dalībvalstu finanšu un nodokļu 
pasākumiem būtu jāaizsargā algas, pensijas 
un ģimeņu pirktspēja;

stratēģija nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt 
jaunu strukturālu nestabilitāti un būtisku 
ienākumu nevienlīdzību; uzskata, ka 
dalībvalstu finanšu un nodokļu 
pasākumiem būtu jāaizsargā algas, pensijas 
un mājsaimniecību pirktspēja;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīmē, ka turpmākajās desmitgadēs 
prognozētā sabiedrības novecošanās ES 
valstīm rada nepieredzētu problēmu; 
tāpēc pretkrīzes pasākumiem principā 
nevajadzētu radīt ilgtermiņa sekas 
attiecībā uz publiskajām finansēm un 
pārslogot nākamās paaudzes ar pašreizējo 
parādu atmaksāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jauniešu un 
sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar 
mērķi vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti;

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jauniešu un 
sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar 
mērķi vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti; tāpēc par svarīgu uzskata 
politiku cilvēkkapitāla kvalitātes 
uzlabošanai, piemēram, izglītību, vai 
veselības aprūpes politiku, kuras mērķis ir 
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attīstīt produktīvāku un ilgāk strādājošu 
darbaspēku, un politiku, kuras mērķis ir 
pagarināt profesionālās darbības ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jauniešu un 
sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar 
mērķi vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti;

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jauniešu un 
sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar 
mērķi vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti; aicina dalībvalstis un 
Komisiju pastiprināt savu politiku un 
pasākumus nodarbinātības un darba 
tirgus jomā, piešķirot tiem centrālo nozīmi 
ES stratēģijā 2020. gadam;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jauniešu un 
sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar 
mērķi vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti;

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jaunu cilvēku, 
vecāku cilvēku, invalīdu un sieviešu 
bezdarba novēršanas politiku ar mērķi 
vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jauniešu un
sieviešu bezdarba novēršanas politiku ar 
mērķi vairot kvalitatīvu nodarbinātību, lai 
uzlabotu darba un ieguldījumu 
produktivitāti;

4. uzsver, ka ir svarīgi ekonomikas 
atveseļošanu saistīt ar mērķtiecīgu 
strukturālā bezdarba, īpaši jaunu cilvēku,
sieviešu un vecāku cilvēku bezdarba 
novēršanas politiku ar mērķi vairot 
kvalitatīvu nodarbinātību, lai uzlabotu 
darba un ieguldījumu produktivitāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību atbalstīt
nodarbinātības politiku, piemērojot 
kopēju pieeju attiecībā uz algu politiku jo 
īpaši euro zonas valstīs ar mērķi 
nodrošināt, ka algas palielinās atbilstoši 
reālajam inflācijas rādītājam un 
produktivitātei, Eiropas līmenī izmantojot 
fiskālās un algu politikas iespējas saistībā 
ar pieaugošo pieprasījumu, ekonomikas 
izaugsmi un iekšējā tirgus pareizu 
funkcionēšanu;  

Or. it
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Grozījums Nr. 22
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
Apakšvirsraksts pirms 5. punkta (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Iedzīvotāju skaita ietekme un 
nodarbinātības stratēģija

Or. it

Grozījums Nr. 23
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka publisko finanšu ilgtspējība 
lielā mērā ir atkarīga no spējas paaugstināt 
nodarbinātības līmeni un īstenot piemērotu 
imigrācijas politiku, kas ietver integrāciju 
darba tirgū un pilntiesīgu pilsonību un 
kas ļauj pārvarēt demogrāfiskās un 
budžeta, jo īpaši pensiju shēmu ilgtspējības 
problēmas;

5. uzskata, ka publisko finanšu ilgtspējība 
lielā mērā ir atkarīga no spējas paaugstināt 
nodarbinātības līmeni, lai pārvarētu
demogrāfiskās un budžeta, jo īpaši pensiju 
shēmu ilgtspējības problēmas; esošo 
Eiropas cilvēkkapitālu vidējā termiņā var 
atbalstīt ar atbilstošu migrācijas politiku, 
kas veicina imigrantu integrāciju darba 
tirgū, un pilsonības piešķiršanu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka publisko finanšu ilgtspējība 
lielā mērā ir atkarīga no spējas paaugstināt 
nodarbinātības līmeni un īstenot piemērotu 
imigrācijas politiku, kas ietver integrāciju 
darba tirgū un pilntiesīgu pilsonību un kas 

5. uzskata, ka publisko finanšu ilgtspējība 
lielā mērā ir atkarīga no spējas paaugstināt 
nodarbinātības līmeni, ievērojot godīgu un 
pietiekamu samaksu, un īstenot piemērotu 
imigrācijas politiku, kas ietver integrāciju 



PE439.303v02-00 14/21 AM\807670LV.doc

LV                         Ārējais tulkojums

ļauj pārvarēt demogrāfiskās un budžeta, jo 
īpaši pensiju shēmu ilgtspējības problēmas;

darba tirgū un pilntiesīgu pilsonību un kas 
ļauj pārvarēt demogrāfiskās un budžeta, jo 
īpaši pensiju shēmu ilgtspējības problēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka paaugstināts 
nodarbinātības līmenis ir būtisks Eiropas 
Savienībai, lai atrisinātu sabiedrības 
novecošanās problēmu, un uzsver, ka 
augsta līdzdalība darba tirgū ir 
priekšnosacījums ekonomikas izaugsmei, 
sociālajai integrācijai un ilgtspējīgai un 
konkurētspējīgai sociālā tirgus 
ekonomikai; 

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam ir 
jāiegūst tāda ekonomikas, nodarbinātības 
un sociālās politikas pakta forma, kas 
balstīts uz valstu un ES līmenī 
izmērāmām pamatnostādnēm, rādītājiem 
un atsauces kritērijiem, ko papildina 
veicināšanas mehānismi mērķu 
sasniedzējiem un korektīvi pasākumi to 
neievērotājiem, un kura pamatā ir 
elastdrošības principi un sociālā dialoga 

6. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam ir 
jābūt saviem mērķiem, lai uzlabotu darba 
ņēmēju un parasto cilvēku dzīves 
apstākļus, nodrošinot godīgu resursu 
sadali, veicinot saimniecisko darbību, 
radot tiesiskas darbavietas, pastiprinot 
valsts lomu ekonomikā, nodrošinot 
dinamisku piegādi, veicinot atbalstu 
mikrouzņēmumiem un maziem un 
vidējiem uzņēmumiem un stiprinot valsts 
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metode; ieguldījumus, ievērojot atsevišķo 
dalībvalstu vajadzības un īpašības; 

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam ir 
jāiegūst tāda ekonomikas, nodarbinātības 
un sociālās politikas pakta forma, kas 
balstīts uz valstu un ES līmenī izmērāmām 
pamatnostādnēm, rādītājiem un atsauces 
kritērijiem, ko papildina veicināšanas 
mehānismi mērķu sasniedzējiem un 
korektīvi pasākumi to neievērotājiem, un 
kura pamatā ir elastdrošības principi un 
sociālā dialoga metode;

6. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam ir 
jāiegūst tāda ekonomikas, nodarbinātības 
un sociālās politikas pakta forma, kura 
mērķis ir Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas stiprināšana un 
koncentrēšanās uz darba tirgus 
integrāciju attiecībā uz visu, kas vislabāk 
pasargā iedzīvotājus no sociālās 
atstumtības; uzsver, ka visiem politikas 
veidiem ir jāatbalsta citam citu, lai iegūtu 
pozitīvu sinerģiju; stratēģijai jābalstās uz 
valstu un ES līmenī izmērāmām un
salīdzināmām pamatnostādnēm, rādītājiem 
un atsauces kritērijiem, ko papildina 
veicināšanas mehānismi mērķu 
sasniedzējiem un korektīvi pasākumi to 
neievērotājiem, ievērojot elastdrošības 
principus un sociālā dialoga metodi;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka ES stratēģijai 2020. gadam ir 
jāiegūst tāda ekonomikas, nodarbinātības 
un sociālās politikas pakta forma, kas 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)
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balstīts uz valstu un ES līmenī izmērāmām 
pamatnostādnēm, rādītājiem un atsauces 
kritērijiem, ko papildina veicināšanas 
mehānismi mērķu sasniedzējiem un 
korektīvi pasākumi to neievērotājiem, un 
kura pamatā ir elastdrošības principi un 
sociālā dialoga metode;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
Apakšvirsraksts pirms 7. punkta (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Labklājības noturība

Or. it

Grozījums Nr. 30
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta 
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un resursu pārdales 
nodrošināšanu ir atbilde, kura ir 
nepieciešama finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai; 

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta 
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu un tādu reformu 
pieņemšanu, kas vajadzīgas sociālās 
labklājības sistēmu dzīvotspējai, ir atbilde, 
kura ir nepieciešama finanšu, ekonomikas 
un sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai; 

Or. es
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Grozījums Nr. 31
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta 
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un resursu pārdales 
nodrošināšanu ir atbilde, kura ir 
nepieciešama finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai;

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta 
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un visu paaudžu 
solidaritāti ir atbilde, kura ir nepieciešama 
finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes 
novēršanai, kā arī demogrāfisko pārmaiņu 
un globalizācijas radīto problēmu 
atrisināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un resursu pārdales 
nodrošināšanu ir atbilde, kura ir 
nepieciešama finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai;

7. uzskata, ka dalībvalstu publisko finanšu 
politikas labāka saskaņošana, kas vērsta 
uz ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un resursu pārdales 
nodrošināšanu varētu būt daļa no rīcības, 
kura ir nepieciešama finanšu, ekonomikas 
un sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta 
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un resursu pārdales 
nodrošināšanu ir atbilde, kura ir 
nepieciešama finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai;

7. uzskata, ka ES līmenī koordinēta 
publisko finanšu politika, kas vērsta uz 
ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu, iekļaujošas sociālās 
sistēmas saglabāšanu un resursu pārdales 
nodrošināšanu ir viena no atbildēm, kura ir 
nepieciešama finanšu, ekonomikas un 
sociālās krīzes novēršanai, kā arī 
demogrāfisko pārmaiņu un globalizācijas 
radīto problēmu atrisināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina, ka obligāto pensiju shēmu 
līdzsvars ir atkarīgs ne tikai no iedzīvotāju 
skaita izmaiņām, bet arī no to strādājošo 
produktivitātes, kas ietekmē potenciālo 
izaugsmes rādītāju, kā arī no IKP daļas, 
kas paredzēta šo shēmu finansēšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
8. punkts



AM\807670LV.doc 19/21 PE439.303v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, cik liela nozīme ir tuvākajā 
laikā gaidāmai Zaļās grāmatas par 
pensiju reformu publikācijai un uzskata, 
ka ārkārtīgi svarīgi ir veidot drošu, 
ilgtspējīgu divējādu sociālās 
nodrošināšanas sistēmu, kura ietvertu 
publiskās shēmas un papildshēmas, un ka 
tās veidošana ir jāatbalsta gan līgumu, 
gan nodokļu līmenī;

8. aicina dalībvalstis pārskatīt un 
samazināt pensionēšanās vecumu, 
stimulējot nodarbinātību, jo īpaši attiecībā 
uz jauniem cilvēkiem, un samazinot 
bezdarbu;

Or. pt

Grozījums Nr. 36
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, cik liela nozīme ir tuvākajā laikā 
gaidāmai Zaļās grāmatas par pensiju 
reformu publikācijai un uzskata, ka 
ārkārtīgi svarīgi ir veidot drošu, ilgtspējīgu 
divējādu sociālās nodrošināšanas sistēmu,
kura ietvertu publiskās shēmas un 
papildshēmas, un ka tās veidošana ir 
jāatbalsta gan līgumu, gan nodokļu līmenī;

8. uzsver, cik liela nozīme ir tuvākajā laikā 
gaidāmai Zaļās grāmatas par pensiju 
reformu publikācijai un uzskata, ka 
ārkārtīgi svarīgi ir veidot ilgtspējīgas, 
drošas, veiksmīgi dažādotas pensiju 
sistēmas ar dažādiem finansējuma 
avotiem, balstoties uz darba un finanšu 
tirgiem, kā arī uzņēmumu shēmām un 
ietverot publiskās shēmas un darba devēju 
un individuālās papildshēmas, un ka tās 
veidošana ir jāatbalsta gan līgumu, gan 
nodokļu līmenī; tāpēc atzīst, cik svarīga ir 
ES pilsoņu informēšana par pensijām;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Danuta Jazłowiecka un Csaba Őry

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

8a. uzsver, ka ilgtermiņā netiešās pensiju 
saistības ir viena no lielākajām kopējā 
valsts parāda daļām un ka dalībvalstīm ir 
regulāri jāpublicē informācija par to 
netiešajām pensiju saistībām, ievērojot 
kopīgi saskaņotu metodoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Ilda Figueiredo

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai 
pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
pienācīgas sociālās labklājības un 
iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams 
uzlabot administrācijas un valsts izdevumu 
efektivitāti, kā arī taisnīgāk dalīt nodokļu 
slogu, pakāpeniski un noteikti samazinot 
nodokļu spiedienu uz nodarbinātību; tā 
mērķis ir samazināt nabadzību un 
nodrošināt sociālo kohēziju, kas ir 
izšķirošs Eiropas ekonomiskā un sociālā 
modeļa konkurētspējas un ilgtspējības 
faktors;

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai 
pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
pienācīgas sociālās labklājības un 
iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams 
uzlabot administrācijas un valsts izdevumu 
efektivitāti, kā arī taisnīgāk dalīt nodokļu 
slogu, jo īpaši piemērojot nodokli par 
darījumiem finanšu sektorā un likvidējot 
beznodokļu zonas, lai samazinātu
nabadzību un nodrošinātu sociālo 
kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Veronica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai 
pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
pienācīgas sociālās labklājības un 
iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams 

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai 
pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
pienācīgas sociālās labklājības un 
iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams 
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uzlabot administrācijas un valsts izdevumu 
efektivitāti, kā arī taisnīgāk dalīt nodokļu 
slogu, pakāpeniski un noteikti samazinot 
nodokļu spiedienu uz nodarbinātību; tā 
mērķis ir samazināt nabadzību un
nodrošināt sociālo kohēziju, kas ir izšķirošs
Eiropas ekonomiskā un sociālā modeļa 
konkurētspējas un ilgtspējības faktors;

uzlabot administrācijas un valsts izdevumu 
efektivitāti, kā arī taisnīgāk dalīt nodokļu 
slogu, pakāpeniski un noteikti samazinot 
nodokļu spiedienu uz nodarbinātību un uz 
maziem un vidējiem uzņēmumiem; tā 
mērķis ir samazināt nabadzību, nodrošināt 
sociālo kohēziju un veicināt ekonomikas 
izaugsmi un produktivitāti, kas ir izšķirošs 
Eiropas ekonomiskā un sociālā modeļa 
konkurētspējas un ilgtspējības faktors;

Or. es

Grozījums Nr. 40
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai 
pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
pienācīgas sociālās labklājības un 
iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams 
uzlabot administrācijas un valsts izdevumu 
efektivitāti, kā arī taisnīgāk dalīt nodokļu 
slogu, pakāpeniski un noteikti samazinot 
nodokļu spiedienu uz nodarbinātību; tā 
mērķis ir samazināt nabadzību un 
nodrošināt sociālo kohēziju, kas ir izšķirošs 
Eiropas ekonomiskā un sociālā modeļa 
konkurētspējas un ilgtspējības faktors;

9. uzskata, ka, pastāvot nepieciešamībai 
pēc ilgtspējīgām publiskajām finansēm un 
pienācīgas sociālās labklājības un 
iekļaušanas sistēmām, ir nepieciešams 
uzlabot administrācijas un valsts izdevumu 
efektivitāti un ir jāmudina dalībvalstis 
apsvērt pasākumus, ar ko nodrošināt to, 
ka nodokļu slogs tiek sadalīts taisnīgāk, 
pakāpeniski un noteikti samazinot nodokļu 
spiedienu uz nodarbinātību; tas palīdzētu
samazināt nabadzību un nodrošināt sociālo 
kohēziju, kas ir izšķirošs Eiropas 
ekonomiskā un sociālā modeļa 
konkurētspējas un ilgtspējības faktors;

Or. en


