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Grozījums Nr. 1
Karima Delli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ir svarīgi popularizēt plašāku 
nabadzības jēdziena definīciju, kura ir 
pieņemta 1995. gadā Kopenhāgenas 
augstākā līmeņa sanāksmē par sociālo 
attīstību un kurā ietilpst jēdzieni 
„trūkums”, „sociālā atstumtība” un 
„nepietiekama līdzdalība”, un sociālās
izaugsmes modeli, kas izklāstīts ANO 
2010. gada ziņojumā par sociālo stāvokli 
pasaulē „No jauna domājot par nabadzību”;

1. uzsver, ka ir svarīgi popularizēt plašāku 
nabadzības jēdziena definīciju, kura ir 
pieņemta 1995. gadā Kopenhāgenas 
augstākā līmeņa sanāksmē par sociālo 
attīstību un kurā ietilpst jēdzieni 
„trūkums”, „sociālā atstumtība” un 
„nepietiekama līdzdalība”, un sociālās
attīstības modeli, kas izklāstīts ANO 
2010. gada ziņojumā par sociālo stāvokli 
pasaulē „No jauna domājot par nabadzību”;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Karima Delli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt IKP 
alternatīvus rādītājus sociālā progresa 
noteikšanai jaunattīstības valstīs, īpaši 
ņemot vērā Jozefa Štiglica vadītās 
Ekonomisko rādītāju un sociālā progresa 
noteikšanas komisijas priekšlikumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Birgit Sippel

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

2.a uzsver, ka sociālajiem partneriem ir 
būtiska nozīme ekonomiskajā attīstībā un 
tie var stiprināt sabiedrības vienotību, 
tādēļ ir jāveicina šādu organizāciju 
izveide un attīstība;

Or. de

Grozījums Nr. 4
Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. lai sekmētu ekonomiskās izaugsmes 
labumu taisnīgu sadalījumu, pieprasa 
nodarbinātības veicināšanas pasākumu 
pamatā likt SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; 

3. lai sekmētu ekonomiskās izaugsmes 
labumu taisnīgu sadalījumu, īpaši 
ienākumu starpības samazinājumu, 
nosakot atalgojuma griestus, pieprasa 
nodarbinātības veicināšanas pasākumu 
pamatā likt SDO programmu pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātībai; 

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina ieviest brīvu dalību 
arodbiedrībās un tiesības veikt darījumus 
kolektīvi bez izņēmumiem, lai 
nodrošinātu, uzlabotu un saglabātu 
pienācīgus darba apstākļus;

Or. en
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Grozījums Nr. 6
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina ieviest kā pamatprincipu cīņā 
pret nabadzību nediskriminēšanas 
tiesības, t.i. tiesības uz darbu un 
vienlīdzīgu pieeju neatkarīgi no dzimtes, 
etniskās izcelsmes, vecuma, nespējības vai 
seksuālās orientācijas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina ieviest tiesības uz brīvību no 
piespiedu darba un īpaši no bērnu 
nodarbināšanas bez izņēmumiem, jo bez 
izglītības bērni ir nolemti dzīvei 
nabadzībā; 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
3.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3 d prasa, lai īpašu uzmanību pievērstu 
bērnu darba novēršanai, tā vietā radot 
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darba vietas pieaugušajiem un nodrošinot 
piemērotu izglītību bērniem;

Or. de

Grozījums Nr. 9
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka zemnieku sīksaimniecības, 
kuras balstās uz decentralizētu, ekoloģisku 
un ilgtspējīgu ražošanu, sekmē jaunu darba 
vietu radīšanu un ilgtspējīgu attīstību;

4. uzsver, ka zemnieku sīksaimniecības, 
kuras balstās uz decentralizētu, ekoloģisku 
un ilgtspējīgu ražošanu, sekmē jaunu darba 
vietu radīšanu un ilgtspējīgu attīstību, jo 
tās nodarbina vairāk cilvēkus uz vienu 
hektāru nekā lielās saimniecības, un 
lauksaimnieki un to darbinieki tērē
proporcionāli vairāk uz ar nodarbinātību 
saistītajiem lauku produktiem, kas nav 
saistīti ar lauksaimniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka maziem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem, īpaši 
lauksaimniecības nozarē, vajadzīgs 
atbilstošs finansējums, piemēram, 
mikrokredīti, lai saglabātu esošās darba 
vietas un radītu jaunas darba vietas; 

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pieprasa, lai Eiropas Komisija un 
dalībvalstis palielinātu valsts finansiālo 
atbalstu maziem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem, un lauksaimniekiem 
jaunattīstības valstīs, tai skaitā 
neformālajā nozarē saskaņā ar ILO 
Pasaules nodarbinātības paktu, lai cīnītos 
ar nabadzību un bezdarbu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Pascale Gruny

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina par prioritātēm uzskatīt izglītību, 
profesionālo izglītību, izglītību tehnoloģiju 
jomā, prasmju apgūšanu, mūžizglītību, 
piekļuvi finansējumam, veselību un 
drošību un atbalstu uzņēmējdarbības 
iniciatīvas shēmām, kas vairāk paredzētas 
mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem un kas sekmētu 
darbaspēka ilgtspējību, tādējādi 
galvenokārt pievēršoties jauniešiem un 
sievietēm;

5. aicina par prioritātēm uzskatīt izglītību, 
kuru jaunieši iegūst pēc skolu sistēmas 
atstāšanas, profesionālo izglītību, izglītību 
tehnoloģiju jomā, prasmju apgūšanu, 
mūžizglītību, piekļuvi finansējumam, 
ieinteresētajām personām saistošu 
kvalitatīvu prakses iespēju 
nodrošināšanu, veselību un drošību un 
atbalstu uzņēmējdarbības iniciatīvas 
shēmām, kas vairāk paredzētas mazajiem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem un 
kas sekmētu darbaspēka ilgtspējību, 
tādējādi galvenokārt pievēršoties 
jauniešiem un sievietēm;

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina par prioritātēm uzskatīt izglītību, 
profesionālo izglītību, izglītību tehnoloģiju 
jomā, prasmju apgūšanu, mūžizglītību, 
piekļuvi finansējumam, veselību un 
drošību un atbalstu uzņēmējdarbības 
iniciatīvas shēmām, kas vairāk paredzētas 
mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem un kas sekmētu 
darbaspēka ilgtspējību, tādējādi 
galvenokārt pievēršoties jauniešiem un 
sievietēm;

5. aicina par prioritātēm uzskatīt izglītību, 
profesionālo izglītību, izglītību tehnoloģiju 
jomā, prasmju apgūšanu, mūžizglītību, 
piekļuvi finansējumam, veselību un 
drošību un atbalstu uzņēmējdarbības 
iniciatīvas shēmām, kas vairāk paredzētas 
mazajiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem un kas sekmētu 
darbaspēka ilgtspējību, tādējādi 
galvenokārt pievēršoties jauniešiem,
veciem, nespējīgiem un pārvietotiem 
cilvēkiem, sievietēm un visām citām 
atstumtām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa ievērojami stiprināt sieviešu 
tiesisko un sociālo stāvokli, lai novērstu 
diskrimināciju un sieviešu potenciālu 
izmantotu ekonomiskajā un sabiedriskajā 
attīstībā;

Or. de
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Grozījums Nr. 15
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a iedrošina donorvalstis izmantot šo 
krīzi, lai pamatīgi izpētītu pastāvošās 
jaunu un papildu finansējuma avotu
iespējas attīstībai un identificētu 
jauninājumus, kas ļautu jaunattīstības 
valstīm dažādot savus ienākumu avotus 
un ieviest efektīvas, saistošas un 
operatīvas izdevumu sistēmas;

Or. it

Grozījums Nr. 16
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b iedrošina jaunattīstības valstis 
izmantot lauksaimniecības nozares 
attīstību un pārtikas produktu drošību kā 
galveno kritēriju, izveidojot valstu 
stratēģijas dokumentus un valstu 
attīstības programmas;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Licia Ronzulli

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

7.c pieprasa, lai valdības dod priekšroku 
sociālo pamatvajadzību atbalstam, veicina 
aizsardzību bērniem un neaizsargātām 
sievietēm, kas īpaši cietušas krīzē, 
nekvalificētiem strādniekiem un 
migrantiem ar zemiem ienākumiem, 
lauku strādniekiem un personām ar 
invaliditāti;

Or. it

Grozījums Nr. 18
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d pieprasa, lai attīstības politikas 
pamatā būtu pamatizglītība un 
sabiedrības veselība, un uzsver, ka 
pašreizējā situācija nevar attaisnot 
nekādus valsts izdevumu un starptautiskā 
atbalsta samazinājumus šajās jomās;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
7.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.e pieprasa paaugstināt vienādas iespējas 
un pieeju kvalifikācijas attīstībai, 
apmācībām un kvalifikācijas izglītībai; 
pieprasa uzlabot pieeju kredītiem (tai 
skaitā mikrokredītiem), lai veicinātu 
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jaunu darba vietu izveidošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.f aicina Eiropas Komisiju un 
dalībvalstis savās jaunattīstības valstu 
programmās atbalstīt korporatīvās 
sociālās atbildības (KSA) biznesa shēmu 
kā tiesiski saistošu principu sociālajās un 
vides problēmās uzņēmējdarbībā un 
uzņēmumu sadarbībā ar 
apakšuzņēmējiem un ieinteresētajām 
pusēm; 

Or. en

Grozījums Nr. 21
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.g aicina vairāk atbalstīt darba vietu un 
nodarbinātības izveidošanu, koordinējot 
nodarbinātības un makroekonomikas 
politikas, jo makroekonomikas politikai 
nevajadzētu aprobežoties tikai ar 
inflācijas kontroli, bet arī fokusēties uz 
reālo ienākumu, peļņas un 
nodarbinātības stabilitāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.h aicina tirdzniecības līgumos saistoši 
ieviest SDO pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības standartus, kā arī vides 
standartus; 

Or. en

Grozījums Nr. 23
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.i aicina pārdomāt privatizācijas 
politikas, īpaši saistībā ar sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, piemēram, ūdeni, 
sanitāriju un vispārējiem pakalpojumiem, 
un pārskatīt jaunattīstības valstu 
pārvaldības sociālo lomu, tai skaitā valsts 
uzņēmumu kā darba devēju un sociālo 
pakalpojumu sniedzēju lomu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.j mudina dalībvalstis un Eiropas 
Komisiju izstrādāt citu TAM XXIV panta 
interpretāciju, lai no tirdzniecības 
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līgumiem pamatotos gadījumos izslēgtu 
neaizsargāto rūpniecību un citas nozares, 
un uzsver vajadzību iekļaut tajā vairāk 
faktorus, kas attiecas uz katras valsts 
konkurētspēju eksporta tirgū, piemēram, 
nodarbinātības shēmas pirms 
tirdzniecības procesā, sociālās nozares 
politikas, sociālās attīstības līmeņus, 
zemes īpašnieku shēmas un lauku varas 
attiecības, eksporta piegādes iespējas, 
tehnoloģiskās prasmes un attīstīto tirgu 
esību;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.k punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.k piedāvā Eiropas Komisijai, 
Parlamentam un dalībvalstīm pārbaudīt 
importa liberalizācijas iespējas 
lauksaimniecības produktiem no 
jaunattīstības valstīm, apejot brīvas 
tirdzniecības koplīgumus, kas varētu 
graut reģionālos tirgus jaunattīstības 
valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.l punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.l pieprasa, lai Komisija un ES 
dalībvalstis atbalsta ilgtspējīgus
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uzņēmumus, kas veido pienācīgas darba 
vietas, kā īpašu attīstības sadarbības jomu 
saskaņā ar 2005. gada Vienoto Eiropas 
viedokli par attīstību, un veicina to 
integrāciju tradicionālākās attīstības 
sadarbības jomās, piemēram, 
infrastruktūrās, lauku attīstībā , 
pārvaldībā un atbalstā tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
7.m punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.m atgādina sociālās aizsardzības 
sistēmu nozīmīgo lomu, kā norādīts SDO 
Pasaules nodarbinātības paktā un 
Apvienoto Nāciju Sociālās aizsardzības 
iniciatīvā. Tāpēc aicina uzsvērt sociālās 
aizsardzības sistēmu lomu, lai novērstu 
pieaugošo nabadzību un cīnītos ar 
sociālajām problēmām, palīdzot stabilizēt 
ekonomiku un saglabāt un veicināt 
nodarbinātību;

Or. en


