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Grozījums Nr. 1
Dieter-Lebrecht Koch

Rezolūcijas priekšlikums
Noraidījums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eiropas Parlaments noraida šo ziņojumu, 
pamatojoties uz subsidiaritāti, taču uzsver, 
ka sociālā dialoga kvalitāte krasi atšķiras 
dažādās valstīs un dažādās nozarēs, tādēļ 
noteikti mudina sociālos partnerus 
izveidot patiesas „sociālās 
partnerattiecības” visos līmeņos;

Or. de

Grozījums Nr. 2
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Pamattiesību hartu, it 
sevišķi tās 30. pantu par aizstāvību 
nepamatotas atlaišanas gadījumā, 
31. pantu par godīgiem un taisnīgiem 
darba apstākļiem, kā arī 33. pantu par 
ģimenes dzīvi un darbu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
ziņojumu „Pastiprināta cīņa pret 
nelikumīgu nodarbinātību”1,
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___________
Teksts pieņemts, P6_TA(2008)0466.

Or. en

Grozījums Nr. 4
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 
15. jūlija Lēmumu 2008/618/EK par 
dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm 2008.–2010. gadam,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
6.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas ieteikumu par 
tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus (COM(2008) 
5737),

Or. en

Grozījums Nr. 6
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā profesora Adalberto Perulli 
2003. gada pētījumu „Ekonomiski 
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atkarīga/parasubordinēta (kvazi 
pakārtota) nodarbinātība,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā nodarbinātības un sociālo 
lietu ministru 2007. gada 18.–20. janvāra 
neoficiālās sanāksmes secinājumus par 
„labu darbu”,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā nestandarta nodarbinātība, 
piemēram, darbs uz nepilnu slodzi, 
gadījuma darbs vai darbs uz noteiktu laiku, 
pagaidu darbs, pašnodarbinātība, 
individuālais darbs vai mājdarbs un 
tāldarbs, kopš 1990. gada ir būtiski 
palielinājusies, tomēr joprojām tiek 
uzskatīta par „netipisku” nodarbinātību;

A. tā kā nestandarta nodarbinātība, 
piemēram, darbs uz nepilnu slodzi, 
gadījuma darbs vai darbs uz noteiktu laiku, 
pagaidu darbs, pašnodarbinātība, 
individuālais darbs vai mājdarbs un 
tāldarbs, kopš 1990. gada ir būtiski 
palielinājusies, un pašreizējās 
ekonomiskās krīzes dēļ zaudētās darba 
vietas bija galvenokārt darba vietas 
netipiskajā nozarē; 

Or. it
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Grozījums Nr. 9
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā nestandarta nodarbinātība, 
piemēram, darbs uz nepilnu slodzi, 
gadījuma darbs vai darbs uz noteiktu laiku, 
pagaidu darbs, pašnodarbinātība, 
individuālais darbs vai mājdarbs un 
tāldarbs, kopš 1990. gada ir būtiski 
palielinājusies, tomēr joprojām tiek 
uzskatīta par „netipisku” nodarbinātību;

A. tā kā nestandarta nodarbinātība, 
piemēram, darbs uz nepilnu slodzi, 
gadījuma darbs vai darbs uz noteiktu laiku, 
pagaidu darbs, pašnodarbinātība, 
individuālais darbs vai mājdarbs un 
tāldarbs, kopš 1990. gada ir būtiski 
palielinājusies, un joprojām tiek uzskatīta 
par „netipisku” nodarbinātību, jo 
strādājošajiem nenodrošina tādas pašas 
sociālās un arodbiedrību tiesības;

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā šādā nodarbinātībā iesaistīti 
cilvēki nereti saskaras ar diskrimināciju 
salīdzinājumā ar viņu kolēģiem, ar 
kuriem ir noslēgti līgumi uz nenoteiktu 
laiku par pilnas slodzes darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā ir vajadzīga elastīga 
nodarbinātība, kā vairākkārt ticis 



AM\810189LV.doc 7/108 PE439.982v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

uzsvērts;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā individuāla nodarbinātība 
ārštatā ir kļuvusi par vispāratzītu karjeras 
izvēli pieaugošam skaitam Eiropas 
strādājošo, kas sevi uzskata par 
miniuzņēmumiem, nevis „darba 
ņēmējiem”, „darba devējiem” vai 
„netipiskiem strādājošajiem”;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā globalizācija un straujā tehnoloģiju 
attīstība izraisa tālejošu ekonomikas 
pārstrukturizāciju, radot darba attiecību un 
strādājošo darba pienākumu satura 
izmaiņas;

B. tā kā globalizācija un straujā tehnoloģiju 
attīstība izraisa tālejošu ekonomikas 
pārstrukturizāciju, radot darba attiecību un 
strādājošo darba pienākumu satura 
izmaiņas, kā arī jaunu „vienas personas” 
uzņēmumu skaita nepārtrauktu 
pieaugumu visās nozarēs un starp visām 
vecuma grupām;

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā globalizācija un straujā tehnoloģiju 
attīstība izraisa tālejošu ekonomikas 
pārstrukturizāciju, radot darba attiecību un 
strādājošo darba pienākumu satura 
izmaiņas;

B. tā kā globalizācija un straujā tehnoloģiju 
attīstība izraisa tālejošu ekonomikas 
pārstrukturizāciju, radot darba attiecību un 
strādājošo darba pienākumu satura 
izmaiņas, kā arī vajadzību atkārtoti 
noteikt darba attiecības, lai izvairītos no 
izkropļojumiem (piemēram, no „viltus” 
pašnodarbinātības);

Or. el

Grozījums Nr. 15
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze var 
izraisīt darba tirgus nestabilitāti un sociālās 
atstumtības palielināšanos;

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir 
izraisījusi darba tirgus nestabilitāti un 
nabadzības un sociālās atstumtības 
palielināšanos, it sevišķi starp jau tā 
mazaizsargātām personām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze var 
izraisīt darba tirgus nestabilitāti un sociālās
atstumtības palielināšanos;

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir 
izraisījusi darba tirgus nestabilitāti un 
nabadzības un sociālās atstumtības 
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palielināšanos, it sevišķi starp jau tā 
mazaizsargātiem un nelabvēlīgā situācijā 
esošiem strādājošajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze var 
izraisīt darba tirgus nestabilitāti un sociālās 
atstumtības palielināšanos;

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze var 
izraisa darba tirgus nestabilitāti un sociālās 
atstumtības palielināšanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze var 
izraisīt darba tirgus nestabilitāti un sociālās 
atstumtības palielināšanos;

C. tā kā finanšu un ekonomikas krīze, kas 
ir izvērtusies par nopietnu nodarbinātības 
krīzi, kuras ietekmē ir zaudēts liels skaits 
darba vietu, var izraisīt darba tirgus 
nestabilitāti un sociālās atstumtības 
palielināšanos, ko saasina pieaugošais 
spiediens, kuru nestabilas darba attiecības 
rada uz pašreizējām nodarbinātības 
plūsmām;

Or. it

Grozījums Nr. 19
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā pieaug to strādājošo skaits, kas 
dzīvo nabadzībā, un šis skaits pašlaik 
atbilst 8 % no Eiropas darbaspēka, 
savukārt to cilvēku skaits, kas saņem 
zemu atalgojumu, pašlaik veido 17 %;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā pieaug to strādājošo skaits, kas 
dzīvo nabadzībā, un šis skaits pašlaik 
atbilst 8 % no Eiropas darbaspēka, 
savukārt to cilvēku skaits, kas saņem 
zemu atalgojumu, pašlaik veido 17 %;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā būtu jāizstrādā vērienīga ES 
papildu pieeja, kurā liela nozīme piešķirta 
savstarpēji atbalstošu pasākumu 
kompleksam ekonomikas, vides, 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā;

D. tā kā būtu jāizstrādā vērienīga ES 
papildu pieeja, kurā liela nozīme piešķirta 
savstarpēji atbalstošu pasākumu 
kompleksam ekonomikas, vides, 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā 
un kura atbilst principiem, kas ietverti 
Eiropas Nodarbinātības stratēģijā (ENS), 
kuras mērķis ir mudināt dalībvalstis 
censties sasniegt kopīgus mērķus, 
pamatojoties uz četriem pīlāriem –
nodarbinātības spēja, uzņēmējdarbība, 
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pielāgošanās spēja un vienādas iespējas;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā būtu jāizstrādā vērienīga ES 
papildu pieeja, kurā liela nozīme piešķirta 
savstarpēji atbalstošu pasākumu 
kompleksam ekonomikas, vides, 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā;

D. tā kā būtu jāizstrādā vērienīga ES 
papildu pieeja, kurā liela nozīme piešķirta 
efektīvai pārvaldībai un savstarpēji 
atbalstošu pasākumu kompleksam 
ekonomikas, vides, nodarbinātības un 
sociālās politikas jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā būtu jāizstrādā vērienīga ES 
papildu pieeja, kurā liela nozīme piešķirta 
savstarpēji atbalstošu pasākumu 
kompleksam ekonomikas, vides, 
nodarbinātības un sociālās politikas jomā;

D. tā kā būtu jāizstrādā vērienīga ES 
papildu pieeja, kurā liela nozīme piešķirta 
savstarpēji atbalstošu pasākumu 
kompleksam ekonomikas, vides, 
nodarbinātības un sociālās politikas, kā arī 
uzņēmējdarbības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā nodarbinātības pamatveidam 
jābūt pilnas slodzes un stabilai 
nodarbinātībai;

Or. el

Grozījums Nr. 25
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā bezdarba līmenis 
ES 27 dalībvalstīs ir sasniedzis 10 % 
(2009. gadā) un tas ir tāds pats kā ASV, 
turklāt maz ticams, ka 2010. gada otrajā 
pusgadā bezdarba apjoms saruks;

E. tā kā bezdarba līmenis 
ES 27 dalībvalstīs ir sasniedzis 10 % 
(2009. gadā) un tas ir tāds pats kā ASV, 
turklāt maz ticams, ka 2010. gada otrajā 
pusgadā bezdarba apjoms saruks, savukārt 
2009. gadā pirmie ar bezdarbu saskārās 
strādājošie, ar kuriem noslēgti pagaidu 
darba līgumi un netipiski darba līgumi;

Or. it

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā bezdarba līmenis 
ES 27 dalībvalstīs ir sasniedzis 10 % 
(2009. gadā) un tas ir tāds pats kā ASV, 
turklāt maz ticams, ka 2010. gada otrajā 
pusgadā bezdarba apjoms saruks;

E. tā kā bezdarba līmenis 
ES 27 dalībvalstīs ir sasniedzis 10 % 
(2009. gadā), turklāt maz ticams, ka 
2010. gada otrajā pusgadā bezdarba apjoms 
saruks;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā bezdarba līmenis 
ES 27 dalībvalstīs ir sasniedzis 10 % 
(2009. gadā) un tas ir tāds pats kā ASV, 
turklāt maz ticams, ka 2010. gada otrajā
pusgadā bezdarba apjoms saruks;

E. tā kā bezdarba līmenis 
ES 27 dalībvalstīs ir sasniedzis 10 % 
(2009. gadā) un tas ir tāds pats kā ASV, 
turklāt maz ticams, ka 2011. gada pirmajā
pusgadā bezdarba apjoms saruks;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā katru gadu vidēji viena piektdaļa 
līdz viena ceturtdaļa visu Eiropas 
strādājošo maina darba vietas;

G. tā kā katru gadu vidēji viena piektdaļa 
līdz viena ceturtdaļa visu Eiropas 
strādājošo maina darba vietas vai sāk 
individuālo ārštata nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā pārejas temps no bezdarba uz 
nodarbinātību ir augsts, proti, viena 
trešdaļa bezdarbnieku un 10 % neaktīvo 
iedzīvotāju atrod darbu gada laikā;

H. tā kā pārejas temps no bezdarba uz 
nodarbinātību ir augsts, proti, viena 
trešdaļa bezdarbnieku un 10 % neaktīvo 
iedzīvotāju atrod darbu gada laikā, taču 
liels skaits strādājošo, it sevišķi tie, ar 
kuriem noslēgti netipiski darba līgumi, 
zaudē darba vietas, neatrodot jaunas;



PE439.982v01-00 14/108 AM\810189LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. it

Grozījums Nr. 30
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā pārejas temps no bezdarba uz 
nodarbinātību ir augsts, proti, viena 
trešdaļa bezdarbnieku un 10 % neaktīvo 
iedzīvotāju atrod darbu gada laikā;

H. tā kā pārejas temps no bezdarba uz 
nodarbinātību ir augsts, proti, viena 
trešdaļa bezdarbnieku un 10 % neaktīvo 
iedzīvotāju atrod darbu gada laikā vai sāk 
individuālo ārštata nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES 27 dalībvalstīs 45 % no visiem 
bezdarba periodiem ilgst vairāk par vienu 
gadu, savukārt ASV tādi periodi veido 
apmēram 10 %;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES 27 dalībvalstīs 45 % no visiem 
bezdarba periodiem ilgst vairāk par vienu 
gadu, savukārt ASV tādi periodi veido 
apmēram 10 %;

I. tā kā ES 27 dalībvalstīs 45 % no visiem 
bezdarba periodiem ilgst vairāk par vienu 
gadu;



AM\810189LV.doc 15/108 PE439.982v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES 27 dalībvalstīs 45 % no visiem 
bezdarba periodiem ilgst vairāk par vienu 
gadu, savukārt ASV tādi periodi veido 
apmēram 10 %;

I. tā kā ES 27 dalībvalstīs 45 % no visiem 
bezdarba periodiem ilgst vairāk par vienu 
gadu;

Or. it

Grozījums Nr. 34
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā darbaspēka mainība sieviešu vidū ir 
lielāka (piecu procentu atšķirība) nekā 
vīriešu un gados jaunu strādājošo (līdz 
24 gadu vecumam) vidū un tā samazinās, 
paaugstinoties izglītības līmenim;

J. tā kā darbaspēka mainība sieviešu vidū ir 
lielāka (piecu procentu atšķirība) nekā 
vīriešu un gados jaunu strādājošo (līdz 
24 gadu vecumam) vidū un tā samazinās, 
paaugstinoties izglītības līmenim, kas 
parāda, ka izmaiņas biežāk notiek 
piespiedu kārtā, nevis izvēles dēļ, un ka 
tās saistītas ar nestabiliem darba 
līgumiem, kas noslēgti uz īsu laiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā darbaspēka mainība sieviešu vidū ir 
lielāka (piecu procentu atšķirība) nekā 
vīriešu un gados jaunu strādājošo (līdz 
24 gadu vecumam) vidū un tā samazinās, 
paaugstinoties izglītības līmenim;

J. tā kā darbaspēka mainība sieviešu vidū ir 
lielāka (piecu procentu atšķirība) nekā 
vīriešu un gados jaunu strādājošo (līdz 
24 gadu vecumam) vidū un tā samazinās, 
paaugstinoties izglītības līmenim, un 
jauniem cilvēkiem nereti neizdodas atrast 
darbu, kas atbilstu viņu akadēmiskajai 
kvalifikācijai;

Or. it

Grozījums Nr. 36
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā tiek lēsts, ka katra sestā 
strādājošā aprūpē ir vecāka gada gājuma 
vai atkarīgs radinieks vai draugs;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
K apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā dažās dalībvalstīs ir palielinājies 
nedeklarēta darba gadījumu skaits un tas 
varētu izraisīt nopietnas problēmas 
ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā ziņā;

K. tā kā dažās dalībvalstīs ir palielinājies 
nedeklarēta darba gadījumu skaits un tas 
varētu izraisīt nopietnas problēmas 
ekonomiskajā (it sevišķi fiskālajā), 
sociālajā un politiskajā ziņā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 38
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā ir sarežģīti novērtēt elastdrošību un 
liela nozīme ir holistiskai pieejai, 
atspoguļojot četru aspektu — līguma 
noteikumu, mūžizglītības, aktīvas darba 
tirgus politikas un modernu sociālās 
drošības sistēmu — apvienojumu un to 
mijiedarbību;

L. tā kā ir sarežģīti novērtēt elastdrošību un 
liela nozīme ir holistiskai pieejai, it sevišķi 
ņemot vērā izmaiņas, ko pašreizējā krīze 
var izraisīt uzņēmumu rīcībā, mudinot tos 
iesaistīties vēl mazāk aizsargātās un ļoti 
nestabilās darba attiecībās;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā ir sarežģīti novērtēt elastdrošību un 
liela nozīme ir holistiskai pieejai, 
atspoguļojot četru aspektu — līguma 
noteikumu, mūžizglītības, aktīvas darba 
tirgus politikas un modernu sociālās 
drošības sistēmu — apvienojumu un to 
mijiedarbību;

L. tā kā ir sarežģīti novērtēt elastdrošību un 
liela nozīme ir holistiskai pieejai, 
atspoguļojot piecu aspektu — līguma 
noteikumu, mūžizglītības, aktīvas darba 
tirgus politikas, modernu sociālās drošības 
sistēmu un uzņēmējdarbības —
apvienojumu un to mijiedarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
L apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā ir sarežģīti novērtēt elastdrošību un 
liela nozīme ir holistiskai pieejai, 

L. tā kā ir sarežģīti novērtēt elastdrošību un 
liela nozīme ir holistiskai pieejai, 
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atspoguļojot četru aspektu — līguma 
noteikumu, mūžizglītības, aktīvas darba 
tirgus politikas un modernu sociālās 
drošības sistēmu — apvienojumu un to 
mijiedarbību;

apvienojot četrus aspektus — līguma 
noteikumu, mūžizglītības, aktīvas darba 
tirgus politikas un sociālās drošības 
sistēmu — un to mijiedarbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā saskaņā ar nodarbinātības politiku 
aktīvi jāsekmē vienādas iespējas kā 
sievietēm, tā vīriešiem;

M. tā kā saskaņā ar nodarbinātības politiku 
aktīvi jāsekmē vienādas iespējas kā 
sievietēm, tā vīriešiem, kā arī darba 
dzīves, izglītības un ģimenes dzīves 
līdzsvarotība;

Or. it

Grozījums Nr. 42
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā saskaņā ar nodarbinātības politiku 
aktīvi jāsekmē vienādas iespējas kā 
sievietēm, tā vīriešiem;

M. tā kā saskaņā ar nodarbinātības politiku 
aktīvi jāsekmē vienādas iespējas kā 
sievietēm, tā vīriešiem, kā arī 
nediskriminējoši principi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
M apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā saskaņā ar nodarbinātības politiku 
aktīvi jāsekmē vienādas iespējas kā 
sievietēm, tā vīriešiem;

M. tā kā saskaņā ar nodarbinātības politiku 
aktīvi jāsekmē vienādas iespējas kā 
sievietēm, tā vīriešiem, kā arī 
nediskriminējoši principi;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
N apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā kopumā pieaugošās grūtības
ekonomikas un finanšu jomā ir bijušas par 
iemeslu trīspusēja dialoga pastiprināšanai, 
savukārt sociālais dialogs Eiropā ir 
attīstījies dažādi,

N. tā kā kopumā pieaugošajām grūtībām
ekonomikas un finanšu jomā ir jābūt par 
iemeslu trīspusēja dialoga pastiprināšanai, 
savukārt sociālais dialogs Eiropā ir 
attīstījies dažādi,

Or. it

Grozījums Nr. 45
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a tā kā nesen veiktajos empīriskajos 
pētījumos par ES darba tirgiem tika 
atklāts, ka nodarbinātības elastībai ir 
visspēcīgākā negatīvā ietekme uz 
nodarbinātības spēju, jo elastīgi darba 
līgumi (darbs uz nepilnu slodzi, pagaidu 
darbs, darbs uz noteiktu laiku, darbs pie 
konkrētiem projektiem) ir ne tikai saistīti 
ar zemākiem sociālās aizsardzības un 
ienākumu līmeņiem, bet arī ar apmācības, 
profesionālās izaugsmes un mūžizglītības 
iespēju trūkumu, un jo elastīgāka ir 
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nodarbinātība, jo tā ir nestabilāka,

Or. en

Grozījums Nr. 46
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a tā kā pāreja no nodarbinātības uz 
pensionēšanos aizvien vairāk izmainās –
personas, kas vecākas par 60 gadiem 
nereti papildina savus ienākumus no 
pensijas, kļūstot par pašnodarbinātām 
personām, un personas, kas jaunākas par 
30 gadiem, aizvien vairāk pievēršas 
individuālajam darbam, lai iekļūtu darba 
tirgū, savukārt starp jaunām strādājošām 
personām un sievietēm aizvien 
populārāka kļūst uzņēmējdarbība,

Or. en

Grozījums Nr. 47
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
N.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.b tā kā ES īstenotās elastdrošības 
stratēģijas nenodrošināja iecerēto, proti, 
uzlabot arī drošību; tā kā empīriskajos 
pētījumos par elastdrošības reformām 
atklāja, ka samērā maz strādājošo, ar ko 
noslēgti elastīgi darba līgumi, gūst 
labumu, lai gan saskaras ar būtiski 
mazāku aizsardzību, savukārt daudz 
lielāks skaits strādājošo, ar ko noslēgti 
tipiski darba līgumi, saņem lielāku 
aizsardzību, tādēļ elastdrošības reformu 
vispārējā vidējā tendence ir būtībā 
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negatīva vairumam darba ņēmēju,

Or. en

Grozījums Nr. 48
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
N.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.c tā kā ES nodarbinātības un sociālo 
lietu ministri 2007. gada 19. janvāra 
neoficiālās sanāksmes laikā Berlīnē 
secināja, ka „Eiropai jāīsteno plašāki un 
kopīgi centieni, lai sekmētu LABU 
DARBU. LABS DARBS ir darba ņēmēja 
tiesības un dalība, taisnīgs atalgojums, 
drošības un veselības aizsardzība darbā, 
kā arī ģimenei draudzīga darba 
organizēšana. Labi un taisnīgi darba 
apstākļi, kā arī pienācīga sociālā 
aizsardzība ir obligāti aspekti, lai pilsoņi 
pieņemtu Eiropas Savienību”,

Or. en

Grozījums Nr. 49
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
N.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.d tā kā jēdzienam LABS DARBS 
jānodrošina pamatnorādījumi Eiropas 
Nodarbinātības stratēģijas nākamajam 
posmam,

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju, kurā ņemta vērā 
krīzes ietekme uz ekonomiku, ražošanu, 
sabiedrību un darba tirgu;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu 
kvalitatīvas darba vietas saskaņā ar 
vērienīgo ES 2020. gada stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
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sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu 
ilgtermiņā ilgtspējīgas darba iespējas 
saskaņā ar vērienīgo ES 2020. gada 
stratēģiju;

Or. el

Grozījums Nr. 53
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu kvalitatīvas darba vietas un 
nodarbinātību un radītu ilgtspējīgas darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu 
kvalitatīvas darba vietu iespējas saskaņā ar 
vērienīgo ES 2020. gada stratēģiju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 55
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu atbilstīgas darba vietas un 
nodarbinātību un radītu ilgtspējīgas darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu darba 
iespējas saskaņā ar vērienīgo ES 
2020. gada stratēģiju;

1. aicina 2010. gada Eiropadomes pavasara 
sanāksmes dalībniekus pieņemt skaidrus 
norādījumus un konkrētus pasākumus, lai 
aizsargātu nodarbinātību un radītu 
atbilstīgas darba iespējas saskaņā ar 
vērienīgo ES 2020. gada stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a (jaunus) līgumu veidus ar vienu vai 
vairākām turpmāk uzskaitītajām pazīmēm 
uzskata par „netipiskiem” darba 
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līgumiem: darbs uz noteiktu laiku, darbs 
uz nepilnu slodzi (20 vai mazāk stundas), 
pagaidu darbs, ierobežots darbs uz 
nepilnu slodzi. Netipiska nodarbinātība ir, 
piemēram, nepilnas slodzes darbs, 
gadījumu darbs, pagaidu darbs, darbs 
saskaņā ar līgumiem uz noteiktu laiku, 
pašnodarbinātība, individuālais darbs, 
mājdarbs un tāldarbs.

Or. de

Grozījums Nr. 58
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a Pašreizējā atklātā koordinācijas 
metode ir parādījusi, ka ir nepiemērota, 
tādēļ tā jāpārskata un jāreorganizē, lai 
padarītu efektīvāku;

Or. el

Grozījums Nr. 59
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Komisiju turpināt Elastdrošības 
misijas centienus palīdzēt dalībvalstīm 
sekmēt elastdrošības principus un norāda, 
ka savstarpējas mācības un apmaiņa ar 
labu praksi, kā arī atklātā koordinācijas 
metode ir būtiski paņēmieni, kā koordinēt 
dažādās dalībvalstu politikas pieejas;

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 60
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Komisiju turpināt Elastdrošības 
misijas centienus palīdzēt dalībvalstīm 
sekmēt elastdrošības principus un norāda, 
ka savstarpējas mācības un apmaiņa ar labu 
praksi, kā arī atklātā koordinācijas metode 
ir būtiski paņēmieni, kā koordinēt dažādās 
dalībvalstu politikas pieejas;

2. norāda, ka savstarpējas mācības un 
apmaiņa ar labu praksi, kā arī atklātā 
koordinācijas metode ir būtiski paņēmieni, 
kā koordinēt dažādās dalībvalstu politikas 
pieejas;

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Komisiju turpināt Elastdrošības 
misijas centienus palīdzēt dalībvalstīm 
sekmēt elastdrošības principus un norāda, 
ka savstarpējas mācības un apmaiņa ar labu 
praksi, kā arī atklātā koordinācijas 
metode ir būtiski paņēmieni, kā koordinēt 
dažādās dalībvalstu politikas pieejas;

2. aicina Komisiju turpināt Elastdrošības 
misijas centienus palīdzēt dalībvalstīm 
sekmēt elastdrošības principus un norāda, 
ka savstarpējas mācības un apmaiņa ar labu 
praksi ir būtiski paņēmieni, kā koordinēt 
dažādās dalībvalstu politikas pieejas;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Komisiju turpināt Elastdrošības 
misijas centienus palīdzēt dalībvalstīm 

2. aicina Komisiju turpināt Elastdrošības 
misijas centienus palīdzēt dalībvalstīm 
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sekmēt elastdrošības principus un norāda, 
ka savstarpējas mācības un apmaiņa ar labu 
praksi, kā arī atklātā koordinācijas metode
ir būtiski paņēmieni, kā koordinēt dažādās 
dalībvalstu politikas pieejas;

sekmēt elastdrošības principus un norāda, 
ka savstarpējas mācības un apmaiņa ar labu 
praksi, kā arī atklātā koordinācijas metode 
ir būtiski paņēmieni, kā koordinēt dažādās 
dalībvalstu politikas pieejas; tomēr atzīmē, 
ka, lai sekmīgi īstenotu paredzētos rīcības 
plānus, dalībvalstis ir efektīvi jāmudina 
pārņemt atklāto koordinācijas metodi;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību;

3. atzīmē darba tirgū pastāvošo darba 
tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību;

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju un uzņēmējdarbības modeļu 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību;

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju un uzņēmējdarbības modeļu 
daudzveidību;

Or. it

Grozījums Nr. 66
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību;

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību; un 
iesaka pieņemt lejupēju pieeju, izstrādājot 
jaunas nodarbinātības stratēģijas, lai 
sekmētu dialogu, kā arī politiskās un 
sociālās pārvaldes dalību visos līmeņos;

Or. it

Grozījums Nr. 67
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību;

3. atzinīgi vērtē darba tirgū pastāvošo 
darba tradīciju, līgumattiecību un 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidību, 
uzsverot vajadzību saistībā ar šo 
daudzveidību piešķirt prioritāti Eiropas 
modeļa un vispārpieņemto darba tiesību 
aizsardzībai;

Or. el
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Grozījums Nr. 68
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis atzīt 
un atbalstīt individuālo pašnodarbināto 
īpašo situāciju, jo šādas personas ir ļoti 
svarīgs ekonomikas atveseļošanas 
dzinējspēks, nodrošināt, ka pret 
individuālajiem pašnodarbinātajiem 
izturas kā pret unikālām mikrouzņēmumu 
struktūrvienībām salīdzinājumā ar 
strādājošajiem, kam ir netipiski darba 
līgumi, lai maksimāli samazinātu 
regulējuma slogu un pieņemtu īpašus
pasākumus nolūkā sekmēt šīs grupas 
mūžizglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver individuālā darba nozīmi, it 
sevišķi mikrouzņēmumiem un maziem 
uzņēmumiem, kā arī uzsver nozīmi, kas 
piemīt pašnodarbinātības struktūrām ar to 
specifiskajām iezīmēm; uzsver, ka termins 
„pašnodarbināts” nozīmē piederību 
konkrētai kvalificētai profesijai, ar ko var 
nodarboties arī individuāli;

Or. de



PE439.982v01-00 30/108 AM\810189LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 70
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un 
pārejas atvieglošanai no dažādām 
nodarbinātības un bezdarba situācijām;

4. uzskata, ka visiem strādājošajiem 
neatkarīgi no nodarbinātības statusa 
jānodrošina pamattiesību kopums;
nosakot darba tiesību reformas prioritātes, 
vajadzības gadījumā iesaka pievērst 
uzmanību it sevišķi netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, pārejas atvieglošanai no 
netipiskiem darba līgumiem uz līgumiem, 
kas noslēgti uz nenoteiktu laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai situācijās, kad ir iespējams 
izmantot šāda veida līgumus, kā arī 
netipisku līgumu sagrupēšanai 
vienkāršošanas nolūkos, situācijas 
skaidrojumam attiecībā uz atkarīgu 
nodarbinātību, pret nedeklarētu darbu 
vērstai rīcībai un pārejas atvieglošanai no 
dažādām nodarbinātības un bezdarba 
situācijām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 72
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
steidzamai paplašināšanai, situācijas 
skaidrojumam attiecībā uz atkarīgu 
nodarbinātību, pret nedeklarētu darbu 
vērstai rīcībai, līgumdarbinieku 
piesaistīšanas problēmai, kas sekmē viltus 
pašnodarbinātību, kā noteikts EP 
pasūtītajā A. Perulli pētījumā 
(2003. gads), un pārejas atvieglošanai no 
dažādām nodarbinātības un bezdarba 
situācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām, sekmējot aktīvus 
un pasīvus nodarbinātības veidus, 
piemēram, īpašus nodarbinātības 
pabalstus, mūžizglītību, pārkvalificēšanos 
un stažēšanos;
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Or. el

Grozījums Nr. 74
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai, jaunu 
darba vietu, arī tādu, par kurām slēdz 
netipiskus līgumus, radīšanai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai, 
individuālas pašnodarbinātības 
veicināšanas pasākumiem un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, tipisku darba attiecību 
ilgtspējīgai izveidei, situācijas 
skaidrojumam attiecībā uz atkarīgu 
nodarbinātību, pret nedeklarētu darbu 
vērstai rīcībai un pārejas atvieglošanai no 
dažādām nodarbinātības un bezdarba 
situācijām;

Or. de

Grozījums Nr. 77
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, tostarp 
preventīvai rīcībai attiecībā uz netipiskā 
nodarbinātībā iesaistīto strādājošo 
veselību un drošību, kā arī pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām;

4. nosakot darba tiesību reformas 
prioritātes, vajadzības gadījumā iesaka 
pievērst uzmanību netipiskā nodarbinātībā 
iesaistīto strādājošo aizsardzības 
paplašināšanai, situācijas skaidrojumam 
attiecībā uz atkarīgu nodarbinātību, pret 
nedeklarētu darbu vērstai rīcībai un pārejas 
atvieglošanai no dažādām nodarbinātības 
un bezdarba situācijām, kā arī standarta 
darba attiecību nostiprināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 79
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīmē, ka Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fonds izšķir starp 
netipiskām un ļoti netipiskām darba 
attiecībām. Uzskata, ka daudzi netipisku 
darba attiecību veidi ir būtiski aprūpes 
sniedzējiem, studentiem un citām 
personām, kam vajadzīgi īstermiņa līgumi 
un nepilnas slodzes darbs, piemēram, lai 
nopelnītu papildu ienākumus. Lai gan ir 
ļoti svarīgi, lai netipiskā nodarbinātībā 
iesaistītajām personām būtu obligātas 
tiesības un aizsardzība pret ekspluatāciju, 
uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai jebkādi jauni 
tiesību akti būtu proporcionāli, lai būtu 
apliecināta to nepieciešamība saskaņā ar 
jaunākajiem pētījumiem un lai tiem tiktu 
veikts visaptverošs ietekmes novērtējums, 
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arī saskaņā ar sociāliem kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a mudina nodrošināt situācijas 
skaidrojumu attiecībā uz atkarīgu 
nodarbinātību un aicina Komisiju 
izstrādāt skaidras pamatnostādnes par 
darba attiecību piemērošanas jomu, kā 
ierosināts SDO 2006. gada ieteikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis 
ir ieviesušas noteikumus, lai nodrošinātu 
elastīgākus nosacījumus attiecībā uz 
darba ņēmējiem, kuru aprūpē ir kāda 
persona; aicina Komisiju un dalībvalstis 
aktīvi atbalstīt šādas personas darbā, 
ieviešot elastīgus darba nosacījumus, 
tostarp atvaļinājumu, elastīgu laika 
režīmu, nepilnas slodzes darbu un 
mājdarbu, kas aprūpes sniedzējiem visās 
dalībvalstīs ļautu saglabāt apmaksātu 
darba vietu vai atgriezties tajā;

Or. en
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Grozījums Nr. 82
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus 
konkrēta uzdevuma veikšanai;

5. mudina dalībvalstis sekmēt pāreju uz 
produktīvu un gandarījumu nesošu, 
kvalitatīvu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus 
konkrēta uzdevuma veikšanai;

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
darba tiesību noteikumus, kas efektīvi 
aizsargā to personu tiesības, kuri ir 
iesaistīti netipiskā nodarbinātībā, un 
nodrošina, ka netipiska nodarbinātība 
netiek izmantota, lai izskaustu 
tradicionālos nodarbinātības veidus;

Or. da

Grozījums Nr. 84
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
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tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai;

tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai; jāpiemēro un jāņem 
vērā pamatlīgums par tāldarbu, ko 
2002. gada jūlijā parakstīja Eiropas 
sociālie partneri;

Or. de

Grozījums Nr. 85
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai;

5. mudina dalībvalstis, kas izstrādā jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai, vienmēr nodrošināt 
vienādu attieksmi salīdzinājumā ar 
strādājošajiem, kuriem ir standarta līgumi 
par pilnas slodzes darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai;

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai, uzņemoties 
maksimālu aizsardzības līmeni 
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strādājošajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, darba līgumus, kas noslēgti ar 
noteiktu mērķi, un darba līgumus konkrēta 
uzdevuma veikšanai;

5. mudina dalībvalstis izstrādāt jaunus 
nodarbinātības pieejamības veidus, 
izstrādājot jaunus darba tiesību 
noteikumus, kuri aptver, piemēram, 
tāldarbu, ārštata darbu, darba līgumus, kas 
noslēgti ar noteiktu mērķi, un darba 
līgumus konkrēta uzdevuma veikšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a iesaka uz strādājošajiem, kam ir 
netipiski līgumi, attiecināt spēkā esošās 
ES direktīvas, tostarp Darba laika 
direktīvu (1993/104/EK), Direktīvu par 
pagaidu darba aģentūrām (2008/104/EK), 
Direktīvu par nepilnas slodzes 
darbiniekiem (1997/81/EK) un Padomes 
Direktīvu attiecībā uz pamatnolīgumu par 
darbu uz noteiktu laiku (1999/70/EK);

Or. da
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Grozījums Nr. 89
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo nestandarta 
nodarbinātībā vērojama sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo pārstāvība;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju pārraudzīt šo 
neatbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to; turklāt aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai ar 
šādiem līgumiem netiktu slēpta nelegāla 
nodarbinātība, bet gan lai, pateicoties 
prasmju apmaiņai, tie drīzāk veicina 
jaunu cilvēku un bezdarbnieku efektīvu 
iekļaušanos darba vidē, nodrošinot
Eiropas uzņēmumiem elastību un drošību, 
kas nostiprina to konkurētspēju;

Or. it

Grozījums Nr. 92
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to, sekmējot 
pāreju uz pastāvīgu nodarbinātību un it 
sevišķi veicinot pasākumus, lai 
nodrošinātu darba, ģimenes un privātās 
dzīves līdzsvarotību;

Or. en
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Grozījums Nr. 93
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju izpētīt šādas 
tendences cēloņus, piemērot atbilstīgus, 
mērķtiecīgus pasākumus attiecīgajās 
jomās, lai cīnītos pret šo neatbilstību un 
pārraudzītu šādu pasākumu efektivitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 94
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to, it sevišķi 
lielāku uzmanību pievēršot sociālajam 
dialogam ar strādājošo pārstāvjiem 
uzņēmumos;

Or. fr
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Grozījums Nr. 95
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; atzīmē, ka 
dažās nozarēs situācija ir sliktāka, jo 
konkrētas nozares saskaras ar straujākām 
un dramatiskākām strukturālajām 
izmaiņām; aicina dalībvalstis un Komisiju 
cīnīties pret šo neatbilstību un pārraudzīt 
to;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju cīnīties pret šo 
neatbilstību un pārraudzīt to;

6. atzīmē, ka noslēgto nestandarta vai 
netipisku līgumu skaita palielinājumu 
raksturo izteikta dzimumu un dažādu 
paaudžu iezīme, jo sieviešu, vecāka 
gadagājuma, kā arī jaunāka gadagājuma 
strādājošo skaits saistībā ar nestandarta 
nodarbinātību nav samērīgs; aicina 
dalībvalstis un Komisiju īstenot praktiskus 
pasākumus, lai cīnītos pret šo neatbilstību 
un pārraudzītu to. Rezultāti regulāri 
jāuzrauga un jāpublicē;

Or. de
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Grozījums Nr. 97
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina dalībvalstis īstenot Direktīvu
97/81/EK un Direktīvu 99/70/EK;

7. aicina dalībvalstis nodrošināt labāku 
Direktīvas 97/81/EK un 
Direktīvas 99/70/EK īstenošanu, it sevišķi 
ņemot vērā nediskriminācijas 
pamatprincipu; uzsver apmācības un 
mūžizglītības nozīmi, lai sekmētu pāreju 
no vienas darba vietas uz citu, kas ir 
sevišķi svarīgi strādājošajiem, kuri 
pieņemti darbā uz noteiktu laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina dalībvalstis īstenot Direktīvu 
97/81/EK un Direktīvu 99/70/EK;

7. aicina dalībvalstis īstenot 
Direktīvu 97/81/EK par nepilna darba 
laika darbu un Direktīvu 99/70/EK par 
darbu uz noteiktu laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka izvēlei, vai atgriezties 
netipiskā nodarbinātībā, jābūt personīgai, 
nevis uzspiestai rīcībai, ko nosaka 
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pieaugoši ierobežojumi attiecībā uz 
piekļuvi darba tirgum no dažādu grupu 
puses vai ko nosaka kvalitatīvu darba 
vietu trūkums. It sevišķi individuāli 
pielāgoti netipiskie līgumi, ko nodrošina 
darbā iekārtošanas sociālie uzņēmumi, 
var būt to strādājošo izvēle, kuri atrodas 
vairākkārtējā nelabvēlīgā situācijā, jo 
nodrošina sākuma punktu nodarbinātībā;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka izvēlei, vai atgriezties 
netipiskā nodarbinātībā, jābūt personīgai, 
nevis uzspiestai rīcībai, ko nosaka 
pieaugoši ierobežojumi attiecībā uz 
piekļuvi darba tirgum no dažādu grupu 
puses vai ko nosaka kvalitatīvu darba 
vietu trūkums.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē Direktīvas 2008/104/EK 
pieņemšanu un prasa to nekavējoties 
īstenot;

8. atzinīgi vērtē Direktīvas 2008/104/EK 
par darba aģentūrām pieņemšanu un prasa 
to nekavējoties īstenot;

Or. en
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Grozījums Nr. 102
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu;

9. atzīmē, ka netipiskiem nodarbinātības 
veidiem ir strādājošajiem jānodrošina 
līgumā atrunātas tiesības uz apmācībām, 
un uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidi var, ja tie ir pienācīgi aizsargāti un 
ietver atbalstu pārejai uz stabilu, 
aizsargātu nodarbinātību, nodrošināt 
iespēju, bet tiem jābūt cieši saistītiem ar 
palīdzības sniegšanu tiem strādājošajiem, 
kuri pāriet no vienas darba vietas uz citu 
vai no viena nodarbinātības statusa uz citu;

Or. it

Grozījums Nr. 103
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu;

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu vai kuri 
sāk/attīsta individuālo darbu ārštatā;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu;

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu; pauž 
nožēlu, ka šo aspektu nereti neņem vērā, 
kas rada izmaksas attiecīgajiem 
strādājošajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu;

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu, savukārt 
atbalsts it sevišķi jānodrošina sociālās 
drošības jomā, un attiecīgi jāpiemēro 
strādājošo tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu;

9. uzsver, ka nestandarta nodarbinātības 
veidiem jābūt cieši saistītiem ar palīdzības 
sniegšanu tiem strādājošajiem, kuri pāriet 
no vienas darba vietas uz citu vai no viena 
nodarbinātības statusa uz citu, īstenojot 
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mērķtiecīgus un aktīvus nodarbinātības 
politikas virzienus;

Or. el

Grozījums Nr. 107
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties;
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas 
darba tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie 
līgumi ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, 
lai cilvēki nepamestu darba tirgu;

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

10. uzskata, ka pats svarīgākais mērķis ir, 
lai cilvēki nepamestu darba tirgu; mudina 
dalībvalstis izstrādāt aktīvas intervences 
darbības plānus, paredzot, ka strādājošie, 
kas atgriežas darba tirgū, saņem 
individuālu atbalstu laikā, kas pilnīgi 
noteikti ir nepieciešams, lai viņi uzlabotu 
nodarbinātības iespējas, piedaloties 
mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
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ir netipiski;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas ir 
nepieciešams, lai viņi uzlabotu 
nodarbinātības iespējas, piedaloties 
mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem jāsniedz atbalsts, 
nodrošinot stabilu sociālo maksājumu 
sistēmu un aktīvu politikas virzienu 
sistēmu, lai viņi varētu atgriezties darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
bija netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu, kā arī lai 
tiktu sekmēta viņu pāreja uz stabiliem, 
aizsargātiem un kvalitatīviem 
nodarbinātības veidiem;

Or. it

Grozījums Nr. 110
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, it sevišķi sievietes, kas 
atgriežas darba tirgū, saņem individuālu 
atbalstu laikā, kas pilnīgi noteikti ir 
nepieciešams, lai viņi uzlabotu 
nodarbinātības iespējas, piedaloties 
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bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū saskaņā ar piemērotiem darba un 
nodarbinātības nosacījumiem, ietverot 
darba vietas aizsardzību, jo pats 
svarīgākais ir, lai cilvēki nepamestu darba 
tirgu, strādājot saskaņā ar nosacījumiem, 
kas viņiem nodrošina atbilstīgu dzīves 
līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi
attīstītu savas apmācības un 
(pār)kvalificēšanās iespējas; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
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saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties;
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties;
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu; ja 
atgriešanās tirgū notiek ar netipiskiem 
līgumiem, šajos līgumos ir jānodrošina 
labi reglamentēti un droši darba 
nosacījumi algotiem darba ņēmējiem;

Or. da

Grozījums Nr. 113
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas,
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu; tomēr 
strādājošo tiesības nedrīkst veicināt 
nepieņemamus finanšu un birokrātiskus 
slogus, it sevišķi maziem uzņēmumiem, 
kuru personāla struktūra nozīmē, ka tie 
nevar automātiski palaist darbiniekus 
(ilgstošas) turpmākas apmācības 
apgūšanai;

Or. de
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Grozījums Nr. 114
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. mudina dalībvalstis izstrādāt aktīvas 
intervences darbības plānus, paredzot, ka 
strādājošie, kas atgriežas darba tirgū, 
saņem individuālu atbalstu laikā, kas 
pilnīgi noteikti ir nepieciešams, lai viņi 
uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

10. mudina dalībvalstis izstrādāt agrīnas 
un aktīvas intervences darbības plānus, 
paredzot, ka strādājošie, kas atgriežas 
darba tirgū, saņem individuālu atbalstu
laikā, kas pilnīgi noteikti ir nepieciešams, 
lai viņi uzlabotu nodarbinātības iespējas, 
piedaloties mācībās, kvalifikācijas 
celšanas apmācībās un pārkvalificējoties; 
bezdarbniekiem būtu ātri jāatgriežas darba 
tirgū pat tad, ja ar viņiem noslēgtie līgumi 
ir netipiski, jo pats svarīgākais ir, lai 
cilvēki nepamestu darba tirgu;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina Komisiju analizēt un pārraudzīt 
dažāda veida instrumentus, kas izstrādāti 
saskaņā ar valstu aktivizēšanas politikām;

11. aicina Komisiju ar sociālo partneru 
palīdzību analizēt un pārraudzīt dažāda 
veida instrumentus, kas izstrādāti saskaņā 
ar valstu aktivizēšanas politikām;

Or. el

Grozījums Nr. 116
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību 
un padarīt „ļoti netipiskas” 
nodarbinātības veidus par stabilākiem 
nodarbinātības veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību;

Or. da

Grozījums Nr. 117
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību 
un padarīt „ļoti netipiskas” 
nodarbinātības veidus par stabilākiem 
nodarbinātības veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 118
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību
un padarīt „ļoti netipiskas” 
nodarbinātības veidus par stabilākiem 
nodarbinātības veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību;



AM\810189LV.doc 53/108 PE439.982v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību 
un padarīt „ļoti netipiskas” 
nodarbinātības veidus par stabilākiem 
nodarbinātības veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis apkarot
nelegālu nodarbinātību, it sevišķi 
piemērojot fiskālus pasākumus attiecībā 
uz cilvēkiem, kas saņem zemu 
atalgojumu, un uz amatniecības 
pakalpojumiem, kā arī piemērojot 
intensīvāku uzraudzību, kura jāīsteno 
rūpnīcu inspektoriem un sociālās 
apdrošināšanas iestādēm;

Or. de

Grozījums Nr. 120
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību 
un padarīt „ļoti netipiskas” 
nodarbinātības veidus par stabilākiem 
nodarbinātības veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis apkarot
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka tādu 
stratēģiju noteikšana, tostarp Eiropas 
līmenī, kuras cīnās pret nelikumīgu 
nodarbinātību un mudina nelikumīgi 
strādājošo atklāšanu un reglamentēšanu,
var palīdzēt cīņā pret nelegālu 
nodarbinātību un nestabilu darba attiecību 
samazināšanā;

Or. it
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Grozījums Nr. 121
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību 
un padarīt „ļoti netipiskas” nodarbinātības 
veidus par stabilākiem nodarbinātības 
veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis efektīvi 
apkarot nelegālu nodarbinātību un uzskata, 
ka elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību 
un padarīt „ļoti netipiskas” nodarbinātības 
veidus par stabilākiem nodarbinātības 
veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību
un padarīt „ļoti netipiskas” nodarbinātības 
veidus par stabilākiem nodarbinātības 
veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību
un padarīt „netipiskas” nodarbinātības 
veidus par stabilākiem nodarbinātības 
veidiem;

Or. de

Grozījums Nr. 123
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību, galvenokārt 
piemērojot preventīvas un atturošas 
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palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību
un padarīt „ļoti netipiskas” nodarbinātības 
veidus par stabilākiem nodarbinātības 
veidiem;

sankcijas, un uzskata, ka elastdrošības 
stratēģiju ieviešana var palīdzēt efektīvā 
cīņā pret nelegālu nodarbinātību un padarīt 
„ļoti netipiskas” nodarbinātības veidus par
stabilākiem nodarbinātības veidiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 124
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina ES un dalībvalstis izskaust 
nelegālu nodarbinātību un uzskata, ka 
elastdrošības stratēģiju ieviešana var 
palīdzēt cīņā pret nelegālu nodarbinātību
un padarīt „ļoti netipiskas” nodarbinātības 
veidus par stabilākiem nodarbinātības 
veidiem;

12. aicina ES un dalībvalstis ar sociālo 
partneru palīdzību izskaust nelegālu 
nodarbinātību un uzskata, ka elastdrošības 
stratēģiju ieviešana var palīdzēt cīņā pret 
nelegālu nodarbinātību un padarīt „ļoti 
netipiskas” nodarbinātības veidus par 
stabilākiem nodarbinātības veidiem;

Or. el

Grozījums Nr. 125
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka cīņa pret nelikumīgu 
nodarbinātību jāpapildina ar tādiem 
pasākumiem, kas izveido dzīvotspējīgas un 
ilgtspējīgas nodarbinātības alternatīvas, 
kā arī atbalsta cilvēku piekļuvi atvērtam 
darba tirgum;

Or. en
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Grozījums Nr. 126
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja 
viņi šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par 
tādu, kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina kohēzija; 

Or. fr

Grozījums Nr. 127
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, kas vērstas uz ilgtspējīgu un pilnas 
slodzes nodarbinātību, tostarp videi 
nekaitīgas darba vietas, un jānodrošina 
sociālā kohēzija; tāpēc uzskata, ka 
iedzīvotāji varētu piekrist rīkoties tā, kā no 
viņiem tiek gaidīts, ja viņi šo rīcību 
uzskatīs par taisnīgu un par tādu, kas 
sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 128
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas – nepieciešamības gadījumā pēc 
apmācības perioda –, tostarp videi 
nekaitīgas darba vietas, un jānodrošina 
sociālā kohēzija; tāpēc uzskata, ka 
iedzīvotāji varētu piekrist rīkoties tā, kā no 
viņiem tiek gaidīts, ja viņi šo rīcību 
uzskatīs par taisnīgu un par tādu, kas 
sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas, 
ilgtspējīgas un drošas darba vietas, tostarp 
videi nekaitīgas darba vietas, un 
jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc uzskata, 
ka iedzīvotāji varētu piekrist rīkoties tā, kā 
no viņiem tiek gaidīts, ja viņi šo rīcību 
uzskatīs par taisnīgu un par tādu, kas 
sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

Or. el

Grozījums Nr. 130
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 

13. uzsver, ka ir jārada stabilas,
kvalitatīvas darba vietas, tostarp videi 
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un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

nekaitīgas darba vietas, un jānodrošina 
sociālā kohēzija; tāpēc uzskata, ka 
iedzīvotāji varētu piekrist rīkoties tā, kā no 
viņiem tiek gaidīts, ja viņi šo rīcību 
uzskatīs par taisnīgu un par tādu, kas 
sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 131
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas, tostarp 
videi nekaitīgas darba vietas, kā arī darba 
vietas veselības aprūpes nozarē, un 
jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc uzskata, 
ka iedzīvotāji varētu piekrist rīkoties tā, kā 
no viņiem tiek gaidīts, ja viņi šo rīcību 
uzskatīs par taisnīgu un par tādu, kas 
sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 132
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas nodrošina vienādu attieksmi un sekmē 
nodarbinātību un sociālo integrāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 133
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību un sociālo 
integrāciju;

13. uzsver, ka ir jārada kvalitatīvas darba 
vietas, tostarp videi nekaitīgas darba vietas, 
un jānodrošina sociālā kohēzija; tāpēc 
uzskata, ka iedzīvotāji varētu piekrist 
rīkoties tā, kā no viņiem tiek gaidīts, ja viņi 
šo rīcību uzskatīs par taisnīgu un par tādu, 
kas sekmē nodarbinātību, uzņēmējdarbību
un sociālo integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka ne visi netipiskās 
nodarbinātības veidi sekmē nestabilu, 
nedrošu un gadījumu nodarbinātību ar 
zemāku sociālās drošības aizsardzības 
līmeni, zemāku atalgojumu un 
ierobežotāku piekļuvi apmācībai un 
mūžizglītībai; tomēr norāda, ka šādi 
nestabili nodarbinātības veidi vairumā 
gadījumu ir saistīti ar netipiskām darba 
līgumattiecībām;

Or. en
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Grozījums Nr. 135
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b norāda, ka augstais bezdarba līmenis 
un darba tirgus segmentācija jānovērš, 
nodrošinot visiem strādājošajiem vienādas 
tiesības un ieguldot darba vietu radīšanā, 
prasmēs un mūžizglītībā; tādēļ aicina 
dalībvalstis pakāpeniski likvidēt visus 
nestabilās nodarbinātības veidus;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
13.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.c norāda, ka nestabilas nodarbinātības 
pakāpeniskai likvidēšanai vajadzīga 
spēcīga dalībvalstu apņemšanās, lai 
nodrošinātu piemērotu sākuma punktu, 
īstenojot to darba tirgu politikas virzienus 
pārejai no nestabilas nodarbinātības uz 
regulāru, pastāvīgu nodarbinātību ar 
labākām strādājošo tiesībām un sociālo 
aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
13.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.d uzsver, ka Eiropas Savienība ir 
apņēmusies sasniegt mērķi līdzsvarot 
darba un privāto dzīvi; tomēr nosoda 
Komisiju un dalībvalstis, ka tās nav 
veikušas nekādu lietderīgu un efektīvu 
rīcību, lai šo apņemšanos īstenotu praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
13.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.e norāda, ka darba un privātās dzīves 
labāku līdzsvarotību var panākt, 
atjaunojot standarta nodarbinātības 
modeli – līgumi par pastāvīgu darbu ar 
īsāka laika pilnas slodzes nodarbinātību 
kā vispārīgu nosacījumu, kā arī paredzot 
nosacījumus attiecībā uz nepilnas slodzes 
nodarbinātību, lai tiem, kas vēlas strādāt 
uz nepilnu slodzi, tiktu piedāvāts tikai 
stabils un sociāli aizsargāts nepilnas 
slodzes darbs (15–25 stundas nedēļā); 
uzsver vajadzību piemērot vienādus 
nosacījumus pilnas slodzes un nepilnas 
slodzes nodarbinātībai, kad runa ir par 
stundu atalgojumu, tiesībām uz izglītību 
un mūžizglītību, karjeras iespējām un 
sociālo aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
elastību; uzskata, ka elastības un drošības 
prasības nav pretrunīgas un pastiprina 
viena otru;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

14. uzskata, ka ir būtiski atjaunināt 
pašreizējo elastdrošības filozofiju, ņemot 
vērā pašreizējo krīzi, lai varētu paaugstināt 
gan produktivitāti, gan darba vietu 
kvalitāti, garantējot drošību, kā arī 
nodarbinātības un strādājošo tiesību 
aizsardzību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu struktūras elastību, kas 
nepieciešama, lai tie veidotu darba vietas 
atkarībā no mainīgajām tirgus vajadzībām; 
uzskata, ka elastības un drošības prasības 
nav pretrunīgas un var pastiprināt viena 
otru, ja tās nosaka, taisnīgi pretstatot 
sociālo partneru, valdību un Eiropas 
iestāžu viedokļus;

Or. it
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Grozījums Nr. 141
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū, kā arī 
aktīvas darba tirgus politikas
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata arī, 
ka strukturālu izmaiņu gadījumā 
elastdrošība var palīdzēt nostiprināt darba 
tirgus; uzskata, ka elastības un drošības 
prasības, kā arī aktīva darba tirgus 
politika nav pretrunīgas un pastiprina viena 
otru;

Or. da

Grozījums Nr. 142
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru; 
uzskata, ka šīs prasības nav pienācīgi 
atspoguļotas Eiropas nodarbinātības 
izaugsmes rezultātos pēdējo gadu laikā;
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Or. de

Grozījums Nr. 143
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā drošības un elastības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu darba vietas atkarībā no 
mainīgajām tirgus vajadzībām; uzskata, ka 
elastības un drošības prasības nav 
pretrunīgas un pastiprina viena otru;

14. uzskata, ka elastdrošība būtu jādefinē 
kā elastības un drošības darba tirgū 
apvienojums, lai varētu paaugstināt gan 
produktivitāti, gan darba vietu kvalitāti, 
garantējot drošību un vienlaikus pieļaujot 
uzņēmumu elastību, kas nepieciešama, lai 
tie veidotu vai likvidētu darba vietas 
atkarībā no mainīgajām tirgus vajadzībām; 
uzskata, ka elastības un drošības prasības 
nav pretrunīgas un pastiprina viena otru;

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a norāda, ka neatlaidīgi pieaug 
problēma saistībā ar „viltus” 
pašnodarbinātām personām, kam darba 
devējs nereti liek strādāt nožēlojamos 
apstākļos; iesaka Komisijai nodrošināt 
skaidru „viltus” pašnodarbinātības 
definīciju, lai varētu noteikt tajā 
iesaistītos strādājošos un lai tos varētu 
ietvert spēkā esošajos ES tiesību aktos par 
strādājošajiem; darba devējiem, kas 
izmanto „viltus” pašnodarbināto darba 
spēku, jāpiemēro sankcijas;

Or. da

Grozījums Nr. 146
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzsver, ka elastdrošība ir darba 
tirgus instruments, kas īpašus ieguvumus 
var nodrošināt labi apmācītiem 
strādājošajiem, kuri samērā ātri 
pielāgojas jaunām situācijām un apgūst 
turpmāku apmācību, un norāda, ka 
cilvēkiem, kas nelabvēlīgā darba tirgus 
situācijā atrodas apmācības vai citu 
ierobežojumu dēļ, vajadzīgs īpašs atbalsts, 
lai viņi varētu efektīvi izmantot 
elastdrošību kā darba tirgus instrumentu;

Or. de
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Grozījums Nr. 147
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a uzskata, ka elastdrošība nevar 
pienācīgi darboties bez spēcīgas sociālās 
aizsardzības un atbalsta atkārtotai 
iekļūšanai darba tirgū, kas ir būtiski 
elementi pārejas laikā no izglītības uz 
nodarbinātību, no vienas darba vietas uz 
citu, kā arī no nodarbinātības uz 
pensionēšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju turpināt centienus, 
lai sasniegtu līdzsvarotu elastdrošības 
politikas virzienu īstenošanu, izvirzot 
līdzšinējās situācijas analīzi attiecībā uz 
elastības pasākumu īstenošanu dažādās 
dalībvalstīs, kā arī pārbaudot, vai šie 
pasākumi ir pienācīgi papildināti ar 
drošības pasākumiem, un palīdzēt 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem 
īstenot elastdrošības principus, lai tie tiktu 
piemēroti, ņemot vērā iegūtās sociālas 
tiesības Eiropas līmenī, kā arī saskaņā ar 
dažādu darba tirgu specifiskajām iezīmēm 
un dažādajām tradīcijām attiecībā uz 
nodarbinātības politikas jomām un darba 
koplīgumiem, kā arī sociālās drošības 
sistēmu struktūru; norāda, ka abpusēja 
mācīšanās, labu prakšu apmaiņa un 
atklātā koordinācijas metode ir būtiski 
instrumenti dalībvalstu dažādo stratēģisko 
pieeju koordinēšanai;
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Or. it

Grozījums Nr. 149
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b uzskata, ka elastdrošība neatrisinās 
ar netipisko nodarbinātību saistītās 
problēmas;

Or. da

Grozījums Nr. 150
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

15. atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka sociālie partneri 
atbalstīs darba tiesības un darba tirgus 
reformas tikai tad, ja to mērķis būs arī 
atšķirīgās attieksmes starp dažādiem 
līgumu veidiem efektīva samazināšana, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos un kuras 
jāpapildina ar nostiprinātiem aizsardzības 
mehānismiem, lai izvairītos no grūtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu drošību, ir 
vajadzīga piemērota sociālā aizsardzība 
un spēcīgas darba tiesības attiecībā uz 
visiem nodarbinātības veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
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īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

filozofijas atjaunināšana Eiropas līmenī 
un pārliecināšanās par tās īstenošanu 
dalībvalstīs ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

Or. it

Grozījums Nr. 154
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana, nodrošinot skaidru un 
pārredzamu institucionālo satvaru, ir pat 
ļoti nepieciešama, un atgādina, ka, lai 
piemērotu elastības principus, ir vajadzīgas 
vērienīgas strukturālas reformas, kuras 
pamatojas uz vienprātīgu vienošanos;

Or. el

Grozījums Nr. 155
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos;

15. jo īpaši ņemot vērā pašreizējo situāciju 
ekonomikā, uzskata, ka elastdrošības 
īstenošana ir pat ļoti nepieciešama, un 
atgādina, ka, lai piemērotu elastības 
principus, ir vajadzīgas vērienīgas 
strukturālas reformas, kuras pamatojas uz 
vienprātīgu vienošanos un plašāku sociālo 
drošību;
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Or. de

Grozījums Nr. 156
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka pieprasījumam pēc augsta 
līmeņa elastības darbā nav jāsasniedz tāds 
līmenis, ka tas pārmērīgi ierobežo cilvēku 
dzīves un attīstību un ka tas apgrūtina 
cilvēku spēju izveidot un uzturēt ģimeni, 
aprūpēt un pieskatīt radiniekus, kā arī 
piedalīties sabiedriskajā dzīvē;

Or. de

Grozījums Nr. 157
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver nozīmi, kas piemīt drošības 
aspektam elastdrošībā, kam jānodrošina 
atbalsts darba meklēšanā strādājošajiem, 
kuri atrodas pārejas situācijās, un 
jānodrošina viņiem pienācīgi dzīves 
apstākļi; atbalstā jāietver piemēroti 
apmācības pasākumi, lai pielāgotos darba 
tirgus vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā 
nevar paļauties, un ka šiem uzņēmumiem 
nav ilgtermiņa redzējuma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 159
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā 
nevar paļauties, un ka šiem uzņēmumiem 
nav ilgtermiņa redzējuma;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 160
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā 
nevar paļauties, un ka šiem uzņēmumiem 
nav ilgtermiņa redzējuma;

svītrots

Or. it
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Grozījums Nr. 161
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā 
nevar paļauties, un ka šiem uzņēmumiem 
nav ilgtermiņa redzējuma;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 162
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā 
nevar paļauties, un ka šiem uzņēmumiem 
nav ilgtermiņa redzējuma;

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 163
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā 
nevar paļauties, un ka šiem uzņēmumiem 

16. uzskata, ka uzņēmumiem nav 
ilgtermiņa redzējuma;
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nav ilgtermiņa redzējuma;

Or. en

Grozījums Nr. 164
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā nevar 
paļauties, un ka šiem uzņēmumiem nav
ilgtermiņa redzējuma;

16. uzskata, ka uzņēmumi pietiekami 
neiegulda darba tirgū un uzsver, ka 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā ir 
būtiski attīstīt ilgtermiņa redzējumu, 
izveidojot Eiropas ražošanas sistēmu;

Or. it

Grozījums Nr. 165
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā nevar 
paļauties, un ka šiem uzņēmumiem nav
ilgtermiņa redzējuma;

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum pašreizējās ekonomiskās krīzes 
laikā, jo baidās no darba meklētāju 
kompetenču neatbilstības viņu 
vajadzībām, kā arī no ilgtermiņa 
redzējuma neesamības;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka uzņēmumi neuzticas darba 
tirgum un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā nevar 
paļauties, un ka šiem uzņēmumiem nav 
ilgtermiņa redzējuma;

16. uzskata, ka uzņēmumi nav pārliecināti 
par nākotni un raksturo to kā tādu, uz kuru 
pašreizējās ekonomiskās krīzes laikā nevar 
paļauties, un ka šiem uzņēmumiem nav 
ilgtermiņa redzējuma un piekļuves 
finansējumam, kas viņiem ļautu 
papildināt personālu un ieguldīt;

Or. fr

Grozījums Nr. 167
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka ir vajadzīga pareiza 
politisko pasākumu kombinācija, risinot 
elastības un drošības dimensijas un 
ietverto it sevišķi darba tiesības un 
līgumiskās vienošanās, efektīvus, 
kvalitatīvus un aktīvus darba tirgus 
politikas virzienus, mūžizglītības politikas 
virzienus, efektīvas un ilgtspējīgas 
sociālās drošības sistēmas, kā arī sociālo 
dialogu; turklāt uzskata, ka elastdrošība 
jāpapildina arī ar pareiziem 
makroekonomikas politikas virzieniem, 
labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, 
piemērotiem finanšu resursiem un labu 
darba apstākļu nodrošināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 168
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b atgādina Eiropas sociālo partneru 
galvenos ieteikumus, ar ko saskaņā 
dalībvalstīm kopā ar sociālajiem 
partneriem jāpārskata un vajadzības 
gadījumā jāpielāgo darba tiesību un 
darba vietu aizsardzības sistēmu 
struktūra, lai nodrošinātu optimālu 
līdzsvaru starp elastību un drošību visās 
darba attiecībās, lai izstrādātu papildu 
nodarbinātības drošības pasākumus, kas 
sekmē pārejas uz produktīvu un 
gandarījumu nesošu nodarbinātību, lai 
uzlabotu juridisko noteiktību un 
pārredzamību gan darba devējiem, gan 
strādājošajiem attiecībā uz darba tiesību 
piemērošanas jomu, darbības jomu un to 
īstenošanu, lai valsts līmenī īstenotu un 
ņemtu vērā Eiropas sociālās direktīvas 
principus un noteikumus, kā arī vienādas 
attieksmes un nediskriminācijas 
pamatprincipus, lai sekmētu stabilas 
darba attiecības un ilgtspējīgas darba 
tirgus prakses, kā arī lai ieviestu satvaru 
tādu darba vietu prakšu izstrādei, kas 
uzlabo līdzsvarotību starp darbu un dzīvi 
ārpus darba;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
16.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.c uzsver, ka ir svarīgi novērst, noteikt 
un piemērot sankcijas nelegālai 
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nodarbinātībai; aicina Komisiju izstrādāt 
konkrētas iniciatīvas, ietverot īpašus 
noteikumus, lai risinātu jautājumu par 
„pastkastītes firmām”, kā arī ietverot 
kopīgu un atsevišķu atbildību 
apakšuzņēmēju ķēdē un ietverot ES 
aģentūras izveidi, lai novērstu un noteiktu 
nelegālu nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka ekonomiskās un finanšu 
krīzes dēļ uzņēmumi nespēj darba tirgū 
atrast tādus līgumu veidus, kas vislabāk 
palīdzētu tiem nodrošināt atbilstību 
prasībām attiecībā uz elastību, kura 
vajadzīga, lai reaģētu uz 
neprognozējamām svārstībām tirgus 
pieprasījumā, izmaksu ierobežošanu un 
strādājošo drošības aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 171
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. modernas darba organizācijas 
kontekstā prasa izveidot elastīgus un 
drošus līgumu noteikumus; tomēr uzskata, 
ka darba līgumiem, kas noslēgti uz 
nenoteiktu laiku, būtu jāpaliek par galveno 
nodarbinātības veidu, vienlaikus ņemot 
vērā, ka daži cilvēki dod priekšroku 
netipiskiem līgumiem, jo īpaši studenti vai 

17. uzskata, ka darba līgumiem, kas 
noslēgti uz nenoteiktu laiku, būtu jāpaliek 
par galveno nodarbinātības veidu un 
uzskata, ka saistībā ar modernu darba 
organizāciju jānodrošina līgumi, kas ir 
elastīgi attiecībā uz darba struktūru un 
droši attiecībā uz darba vietu aizsardzību 
un tiesībām;



AM\810189LV.doc 77/108 PE439.982v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

gados jauni cilvēki, kuriem nepieciešama 
pieredzes dažādība;

Or. it

Grozījums Nr. 172
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu
noteikumus; tomēr uzskata, ka darba 
līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
būtu jāpaliek par galveno nodarbinātības 
veidu, vienlaikus ņemot vērā, ka daži 
cilvēki dod priekšroku netipiskiem 
līgumiem, jo īpaši studenti vai gados jauni 
cilvēki, kuriem nepieciešama pieredzes 
dažādība;

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot drošus un elastīgus līgumu 
noteikumus; tomēr uzskata, ka darba 
līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
būtu jāpaliek par galveno nodarbinātības 
veidu ;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu 
noteikumus; tomēr uzskata, ka darba 
līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
būtu jāpaliek par galveno nodarbinātības 
veidu, vienlaikus ņemot vērā, ka daži 
cilvēki dod priekšroku netipiskiem 
līgumiem, jo īpaši studenti vai gados jauni 
cilvēki, kuriem nepieciešama pieredzes 
dažādība;

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu 
noteikumus; tomēr ir pilnīgi pārliecināts, 
ka darba līgumiem, kas noslēgti uz 
nenoteiktu laiku, jāpaliek par pašu galveno 
un visbiežāk sastopamo nodarbinātības 
veidu, vienlaikus ņemot vērā, ka daži 
cilvēki dod priekšroku jauniem līgumu 
veidiem, un aicina dalībvalstis un 
Komisiju piemērot atbilstīgus pasākumus, 
lai to nodrošinātu; atzīst, ka ir ārkārtīgi 
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svarīga darba līgumu, kas noslēgti uz 
nenoteiktu laiku, tiesiskā regulējuma 
definīcija un tas, kā šie līgumi ir pielāgoti 
elastdrošības jēdzienam valsts darba 
tiesībās, lai tos pieņemtu uzņēmumi un 
darba ņēmēji;

Or. de

Grozījums Nr. 174
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu 
noteikumus; tomēr uzskata, ka darba 
līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
būtu jāpaliek par galveno nodarbinātības 
veidu, vienlaikus ņemot vērā, ka daži 
cilvēki dod priekšroku netipiskiem 
līgumiem, jo īpaši studenti vai gados jauni 
cilvēki, kuriem nepieciešama pieredzes 
dažādība;

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu 
noteikumus, nodrošinot vienādu attieksmi; 
tomēr uzskata, ka darba līgumiem, kas 
noslēgti uz nenoteiktu laiku, būtu jāpaliek 
par galveno nodarbinātības veidu, 
vienlaikus ņemot vērā, ka daži cilvēki dod 
priekšroku netipiskiem līgumiem ar 
nosacījumu, ka tie nodrošina vienādu 
attieksmi;

Or. en

Grozījums Nr. 175
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu 
noteikumus; tomēr uzskata, ka darba 
līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
būtu jāpaliek par galveno nodarbinātības 
veidu, vienlaikus ņemot vērā, ka daži 
cilvēki dod priekšroku netipiskiem 
līgumiem, jo īpaši studenti vai gados jauni 

17. modernas darba organizācijas kontekstā 
prasa izveidot elastīgus un drošus līgumu 
noteikumus; tomēr uzskata, ka darba 
līgumiem, kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, 
jāpaliek par galveno nodarbinātības veidu, 
vienlaikus ņemot vērā, ka daži cilvēki dod 
priekšroku netipiskiem līgumiem, jo īpaši 
studenti vai gados jauni cilvēki, kuriem 
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cilvēki, kuriem nepieciešama pieredzes 
dažādība;

nepieciešama pieredzes dažādība, bet 
kurus nedrīkst diskriminēt saistībā ar 
šādiem līgumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 176
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, 
kas rada izmaksas sabiedrībai, darba 
ņēmējiem un konkurentiem; uzsver, ka 
netipiski līgumi apdraud Eiropas sociālo 
modeli;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, 
kas rada izmaksas sabiedrībai, darba 
ņēmējiem un konkurentiem; uzsver, ka 
netipiski līgumi apdraud Eiropas sociālo 
modeli;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli;

18. nosoda pastāvīgo darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli;

Or. de

Grozījums Nr. 179
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli;

18. noteikti nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka šādas prakses 
pārkāpj un grauj Eiropas sociālo modeli, 
un aicina dalībvalstis un Komisiju 
izmantot visus vajadzīgos līdzekļus, lai 
ilgtermiņā apkarotu šādu praksi;

Or. de

Grozījums Nr. 180
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli;

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka šāda 
nelabvēlīga prakse kavē Eiropas sociālā 
modeļa izveidošanu;

Or. it
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Grozījums Nr. 181
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli;

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
sekmē sliktāku un nedrošāku darba 
apstākļu izveidi salīdzinājumā ar 
standarta nodarbinātības apstākļiem un 
kas rada izmaksas sabiedrībai, darba 
ņēmējiem un konkurentiem; uzsver, ka 
netipiski līgumi apdraud Eiropas sociālo 
modeli;

Or. da

Grozījums Nr. 182
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli;

18. nosoda pastāvīgu darba līgumu 
aizstāšanu ar netipisku līgumu veidiem, kas 
rada izmaksas sabiedrībai, darba ņēmējiem 
un konkurentiem; uzsver, ka netipiski 
līgumi apdraud Eiropas sociālo modeli; 
aicina dalībvalstis piemēros striktākas 
sankcijas gadījumos, kad noslēgtajos 
netipiskajos līgumos ir pārkāpumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. stingri uzskata, ka, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas, jebkāda 
veida darba līgumus būtu jāpapildina ar 
būtiskākajām tiesībām, ietverot tiesības uz 
vienādu attieksmi nodarbinātības jomā un 
strādājošo veselības un drošības 
aizsardzību, kā arī noteikumus par 
darba/atpūtas laiku, biedrošanās brīvību un 
pārstāvību, darba koplīguma slēgšanu, 
kolektīvu rīcību un apmācības pieejamību;

19. stingri uzskata, ka, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas, jebkāda 
veida darba līgumus būtu jāpapildina ar 
būtiskākajām tiesībām, ietverot tiesības uz 
minimālo algu, atalgojuma atšķirības 
atkarībā no dzimumu un etniskās 
piederības likvidēšanu, nediskrimināciju 
un vienādu attieksmi, piekļūstot darba 
tirgum, kā arī nodarbinātības jomā, un 
strādājošo veselības un drošības 
aizsardzību, kā arī noteikumus par 
darba/atpūtas laiku, biedrošanās brīvību un 
pārstāvību, darba koplīguma slēgšanu, 
kolektīvu rīcību un apmācības un karjeras 
attīstības pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. stingri uzskata, ka, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas, jebkāda 
veida darba līgumus būtu jāpapildina ar 
būtiskākajām tiesībām, ietverot tiesības uz 
vienādu attieksmi nodarbinātības jomā un 
strādājošo veselības un drošības 
aizsardzību, kā arī noteikumus par 
darba/atpūtas laiku, biedrošanās brīvību un 
pārstāvību, darba koplīguma slēgšanu, 
kolektīvu rīcību un apmācības pieejamību;

19. stingri uzskata, ka, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas, jebkāda 
veida darba līgumus būtu jāpapildina ar 
būtiskākajām tiesībām, ietverot tiesības uz 
vienādu attieksmi nodarbinātības jomā, 
apmācību, attīstību un strādājošo veselības 
un drošības aizsardzību, kā arī noteikumus 
par darba/atpūtas laiku, tiesībām uz 
pensiju, biedrošanās brīvību un pārstāvību, 
darba koplīguma slēgšanu, kolektīvu rīcību 
un apmācības pieejamību, kā arī 
aizsardzību darba zaudēšanas gadījumā;

Or. it
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Grozījums Nr. 185
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. stingri uzskata, ka, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas, jebkāda 
veida darba līgumus būtu jāpapildina ar 
būtiskākajām tiesībām, ietverot tiesības uz 
vienādu attieksmi nodarbinātības jomā un 
strādājošo veselības un drošības 
aizsardzību, kā arī noteikumus par 
darba/atpūtas laiku, biedrošanās brīvību un 
pārstāvību, darba koplīguma slēgšanu, 
kolektīvu rīcību un apmācības pieejamību;

19. stingri uzskata, ka, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās tradīcijas, jebkāda 
veida darba līgumus būtu jāpapildina ar 
būtiskākajām tiesībām, ietverot obligātos 
standartus par atalgojuma un sociālajām 
tiesībām, tiesības uz vienādu attieksmi 
nodarbinātības jomā un strādājošo 
veselības un drošības aizsardzību, kā arī 
noteikumus par darba/atpūtas laiku, 
biedrošanās brīvību un pārstāvību, darba 
koplīguma slēgšanu, kolektīvu rīcību un 
apmācības pieejamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot mūžizglītības
stratēģijas;

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot stratēģijas, kas 
piemērotas tirgus prasībām;

Or. it

Grozījums Nr. 187
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot mūžizglītības 
stratēģijas;

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot mūžizglītības 
stratēģijas, kā arī atzīstot neformālajā 
izglītībā iegūtas prasmes un zināšanas, 
vienlaikus ņemot vērā dzīves cikla pieeju; 
turklāt aicina dalībvalstis ieviest 
pasākumus valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, lai nodrošinātu, ka ikvienam 
jaunietim, kas pabeidz skolu, ir piekļuve 
darba tirgum, augstākajai izglītībai vai 
profesionālajai izglītībai;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot mūžizglītības 
stratēģijas;

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot apmācības vai 
mūžizglītības stratēģijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 189
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ aicina 
dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, enerģiski 
īstenojot un finansējot mūžizglītības 
stratēģijas;

20. prasa ES un dalībvalstīm pastiprināt 
centienus ieguldīt strādājošo kvalifikācijas 
paaugstināšanā un apmācībā, lai atbalstītu 
stabilu un ilgtspējīgu nodarbinātību; tādēļ 
aicina dalībvalstis ieguldīt cilvēkos, 
enerģiski īstenojot un finansējot 
mūžizglītības stratēģijas;

Or. it

Grozījums Nr. 190
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina ES un dalībvalstis īpašu 
atbalstu nodrošināt individuālajiem 
pašnodarbinātajiem, kas paši finansē 
savas mūžizglītības stratēģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 191
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestāžu 
darba laiks tiktu pielāgots strādājošo 
vecāku darba laikam;

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu visiem cilvēkiem, tostarp
mazaizsargātajiem un nelabvēlīgākajā 
situācijā esošajiem, efektīvi piekļūt 
nodarbinātībai un labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, nodrošinot
plašu atbalstu vienādām iespējām un 
visiem pakalpojumiem, kas vajadzīgi šajā 
saistībā;
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Or. it

Grozījums Nr. 192
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestāžu
darba laiks tiktu pielāgots strādājošo 
vecāku darba laikam;

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba, privāto un ģimenes dzīvi, 
atbalstot tādus pasākumus kā 
maternitātes, paternitātes un bērna 
kopšanas atvaļinājumu, elastīgu darba 
laiku, kā arī pieejamus bērnu aprūpes 
pakalpojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestāžu darba 
laiks tiktu pielāgots strādājošo vecāku 
darba laikam;

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestādes ir 
finansiāli pieejamas un atbilst strādājošo 
vecāku darba laikam;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestāžu darba 
laiks tiktu pielāgots strādājošo vecāku 
darba laikam;

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, piemēram, lai bērnu aprūpes 
iestāžu darba laiks tiktu pielāgots 
strādājošo vecāku darba laikam un lai 
valsts iestāžu darba laiks tiek vispārīgi 
izstrādāts tā, lai atbilstu vietējās 
sabiedrības vajadzībām, it sevišķi 
strādājošo vajadzībām, un tiek organizēts 
tā, lai aizsargātu to cilvēku tiesības, kuri 
strādā šo pakalpojumu sniegšanas 
iestādēs un starp kuriem vairākums 
parasti ir sievietes; 

Or. it

Grozījums Nr. 195
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestāžu darba 
laiks tiktu pielāgots strādājošo vecāku 
darba laikam;

21. aicina dalībvalstis īstenot darbības 
plānus, lai ļautu cilvēkiem labāk sabalansēt 
elastīgu darba un ģimenes dzīvi, 
nodrošinot, lai bērnu aprūpes iestāžu darba 
laiks tiktu pielāgots strādājošo vecāku 
darba laikam un lai strādājošajiem 
galvenokārt būtu vajadzīgs parasts darba 
laiks, lai organizētu savu ģimenes dzīvi;

Or. de

Grozījums Nr. 196
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina dalībvalstis izstrādāt politikas 
virzienus, kuru mērķis ir radīt jaunas 
darba iespējas; apzinās atbildību un 
riskus, ko uzņemas personas, kuras rada 
šādas darba vietas, tostarp darba vietas, 
par ko slēdz netipiskus līgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina dalībvalstis īstenot 
pasākumus, lai ļautu strādājošajiem 
atgriezties darbā pēc maternitātes 
atvaļinājuma, nepieciešamības gadījumā 
pirms tam piedaloties zināšanu 
nostiprināšanas apmācībās;

Or. fr

Grozījums Nr. 198
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. stingri iesaka ES nodarbinātības 
iniciatīvā iekļaut savlaicīgus intervences 
pasākumus tam brīdim, cilvēki faktiski ir 
zaudējuši darbu, arī tādēļ, lai mazinātu 
risku, ka cilvēki vairs nevar iekļauties 
darba tirgū;

22. stingri iesaka ES nodarbinātības 
iniciatīvā iekļaut savlaicīgus intervences
pasākumus, lai atbalstītu bezdarbniekus 
brīdī, kad viņi faktiski pazaudē darbu, arī 
tādēļ, lai mazinātu risku, ka cilvēki vairs 
nevar iekļauties darba tirgū un ka tiek 
pazaudēts to veidotais cilvēkkapitāls;

Or. it
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Grozījums Nr. 199
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis pastiprināt 
aktivizēšanas shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
mazkvalificētiem darbiniekiem, izmantojot 
individuālas konsultācijas, intensīvas 
mācības vai pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, subsidētu 
nodarbinātību, kā arī dotācijas 
pašnodarbinātu personu un uzņēmumu 
darbības uzsākšanai;

23. aicina dalībvalstis pastiprināt atbalsta
shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
mazkvalificētiem darbiniekiem, izmantojot 
modeļu pieejas, individuālas konsultācijas, 
intensīvas mācības vai pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, subsidētu 
nodarbinātību, kā arī dotācijas 
pašnodarbinātu personu un uzņēmumu 
darbības uzsākšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 200
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis pastiprināt 
aktivizēšanas shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
mazkvalificētiem darbiniekiem, izmantojot 
individuālas konsultācijas, intensīvas 
mācības vai pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, subsidētu 
nodarbinātību, kā arī dotācijas 
pašnodarbinātu personu un uzņēmumu 
darbības uzsākšanai;

23. aicina dalībvalstis pastiprināt 
aktivizēšanas shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
mazkvalificētiem darbiniekiem, izmantojot 
individuālas konsultācijas, intensīvas 
mācības vai pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, subsidētu 
nodarbinātību, kā arī dotācijas 
pašnodarbinātu personu un uzņēmumu 
darbības uzsākšanai; tomēr īpaši uzsver, ka 
šī palīdzība jāorganizē tā, lai netiktu 
aizstāta tipiska nodarbinātība;

Or. de
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Grozījums Nr. 201
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. aicina dalībvalstis pastiprināt 
aktivizēšanas shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
mazkvalificētiem darbiniekiem, izmantojot 
individuālas konsultācijas, intensīvas 
mācības vai pārkvalifikāciju un 
kvalifikācijas paaugstināšanu, subsidētu 
nodarbinātību, kā arī dotācijas 
pašnodarbinātu personu un uzņēmumu 
darbības uzsākšanai;

23. aicina dalībvalstis pastiprināt 
aktivizēšanas shēmas, jo īpaši attiecībā uz 
mazkvalificētiem darbiniekiem un 
invalīdiem, izmantojot individuālas 
konsultācijas, intensīvas mācības vai 
pārkvalifikāciju un kvalifikācijas 
paaugstināšanu, subsidētu nodarbinātību, 
kā arī dotācijas pašnodarbinātu personu un 
uzņēmumu darbības uzsākšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 202
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis 
maksimāli mazināt administratīvo slogu, 
lai, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), atvieglotu 
uzņēmējdarbības vidi;

Or. it

Grozījums Nr. 203
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 

24. aicina Komisiju un dalībvalstis 
samazināt administratīvo slogu, lai, jo 
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un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 204
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis 
vienkāršot konkrētus administratīvos 
slogus, lai, jo īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU), atvieglotu 
uzņēmējdarbības vidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 205
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi, un MVU 
sava lielā skaita dēļ ir galvenie aģenti cīņā 
pret bezdarbu ES; uzsver, ka, izstrādājot 
nodarbinātības politikas virzienus, kas 
skar MVU, ir svarīgi ņemt vērā MVU un 
teritoriju, kurās tie atrodas, īpašās 
vajadzības;

Or. it
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Grozījums Nr. 206
Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi; tomēr 
uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt, lai 
veselības aprūpes un drošības tiesību akti 
nekādā gadījumā netiktu uzskatīti par 
administratīvu slogu uzņēmējiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 207
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi, 
neietekmējot algoto darba ņēmēju drošību 
vai veselību;

Or. da

Grozījums Nr. 208
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
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un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
individuāliem uzņēmumiem/ārštata 
profesionāļiem, atvieglotu 
uzņēmējdarbības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu, lai, jo īpaši maziem 
un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis mazināt 
administratīvo slogu – ja tā mērķis nav 
strādājošo interešu aizsardzība –, lai, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
(MVU), atvieglotu uzņēmējdarbības vidi;

Or. de

Grozījums Nr. 210
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina dalībvalstis ziņot par stāvokli 
saistībā ar elastdrošības modeļu 
īstenošanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 211
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina dalībvalstis ziņot par stāvokli 25. aicina dalībvalstis ziņot par stāvokli 
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saistībā ar elastdrošības modeļu īstenošanu; saistībā ar elastdrošības modeļu 
apsvēršanu un īstenošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 212
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina dalībvalstis ziņot par stāvokli 
saistībā ar elastdrošības modeļu īstenošanu;

25. aicina dalībvalstis ziņot par stāvokli 
saistībā ar elastdrošības modeļu īstenošanu
un noteikt to darba vietu skaitu, kas 
izveidotas, padarot līgumus elastīgākus;

Or. fr

Grozījums Nr. 213
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a pauž nožēlu par Padomes un 
Komisijas šauro pieeju elastdrošībai; 
aicina Komisiju un Padomi apņemties 
īstenot LABA DARBA programmu un 
ietvert to nākamās paaudzes integrētajās 
pamatnostādnēs un Eiropas 
Nodarbinātības stratēģijā, sekmējot darba 
vietu un nodarbinātības drošību 
strādājošajiem, uz tiesībām balstītu pieeju 
aktīviem darba tirgus politikas virzieniem 
un mūžizglītībai, kā arī visaptverošai 
veselībai un drošībai darbā, un sekmējot 
vispārējas un vienādas sociālās un 
strādājošo tiesības ikvienam, darba/dzīves 
līdzsvaru, kā arī darba un dzīves ārpus 
darba līdzsvarotību, uzlabojot 
nodarbinātības kvalitāti un labklājību 
darbā;
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Or. en

Grozījums Nr. 214
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a aicina dalībvalstis nepieļaut štatu 
samazināšanu ekonomisku apsvērumu dēļ 
līdz netiek darīts viss iespējamais, lai 
pārkvalificētu vai apmācītu strādājošos;

Or. fr

Grozījums Nr. 215
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka sociālo partneru oficiāla 
atzīšana jaunajā Līgumā uzskatāma par 
progresu, jo tajā ir atzīta šo partneru 
neatkarība, un atkārtoti apstiprina sociālo 
partneru atbalsta nozīmi sociālā dialoga 
sekmēšanā;

26. uzskata, ka sociālo partneru oficiāla 
atzīšana jaunajā Līgumā uzskatāma par 
progresu, jo tajā ir atzīta šo partneru 
neatkarība, un atkārtoti apstiprina sociālo 
partneru nozīmi sociālā dialoga sekmēšanā;

Or. it

Grozījums Nr. 216
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka sociālo partneru oficiāla 
atzīšana jaunajā Līgumā uzskatāma par 

26. uzskata, ka sociālo partneru oficiāla 
atzīšana jaunajā Līgumā uzskatāma par 
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progresu, jo tajā ir atzīta šo partneru 
neatkarība, un atkārtoti apstiprina sociālo 
partneru atbalsta nozīmi sociālā dialoga 
sekmēšanā;

progresu, jo tajā ir atzīta šo partneru 
neatkarība, un atkārtoti apstiprina sociālo 
partneru atbalsta nozīmi sociālā dialoga 
sekmēšanā, kā arī šajā saistībā uzsver 
īpašo nozīmi, kas piemīt nozaru 
sociālajam dialogam, kur pašlaik ir 
pārstāvētas 40 nozares;

Or. de

Grozījums Nr. 217
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a tomēr pauž bažas par ietekmi, ko 
rada nesenais Tiesas spriedums (Laval, 
Rüffert, Viking un Luxembourg) par 
biedrošanās brīvību un brīvību rīkoties, 
lai uzlabotu darba apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 218
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka Eiropas un valstu sociālo 
partneru ieguldījums, lai īstenotu ES 
2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgs 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā un 
elastdrošības programmas īstenošanā;

28. uzskata, ka Eiropas un valstu sociālo 
partneru ieguldījums, lai īstenotu ES 
2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgs 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā un 
programmas īstenošanā, piemērojot 
līdzsvarotu pieeju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 219
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka Eiropas un valstu sociālo 
partneru ieguldījums, lai īstenotu ES 
2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgs 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā un 
elastdrošības programmas īstenošanā;

28. uzskata, ka Eiropas un valstu sociālo 
partneru ieguldījums, lai īstenotu ES 
2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgs 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā un 
elastdrošības programmas atjaunināšanā 
un īstenošanā;

Or. it

Grozījums Nr. 220
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzskata, ka Eiropas un valstu sociālo 
partneru ieguldījums, lai īstenotu ES 
2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgs 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā un 
elastdrošības programmas īstenošanā;

28. uzskata, ka Eiropas un valstu sociālo 
partneru un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju ieguldījums, lai īstenotu ES 
2020. gada stratēģiju, ir jo īpaši nozīmīgs 
nodarbinātības mērķu sasniegšanā un 
elastdrošības programmas īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti 
netipiski vai „ļoti netipiski” līgumi) un 

svītrots
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līdzsvarot viņu un vairākuma darbinieku 
tiesības un prasības par sociālo 
aizsardzību;

Or. it

Grozījums Nr. 222
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti 
netipiski vai „ļoti netipiski” līgumi) un 
līdzsvarot viņu un vairākuma darbinieku 
tiesības un prasības par sociālo 
aizsardzību;

29. aicina izstrādāt direktīvu, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgas tiesības netipiskā 
nodarbinātībā iesaistītajiem 
salīdzinājumā ar strādājošajiem uz pilnu 
slodzi, it sevišķi ietverot tiesības 
pievienoties arodbiedrībām;

Or. en

Grozījums Nr. 223
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti netipiski 
vai „ļoti netipiski” līgumi) un līdzsvarot
viņu un vairākuma darbinieku tiesības un 
prasības par sociālo aizsardzību;

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret darbiniekiem, ar 
kuriem noslēgti jauna veida līgumi, un 
sarunu laikā ņemt vērā viņu tiesības un 
prasības par sociālo aizsardzību;

Or. de
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Grozījums Nr. 224
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti netipiski 
vai „ļoti netipiski” līgumi) un līdzsvarot 
viņu un vairākuma darbinieku tiesības un 
prasības par sociālo aizsardzību;

29. aicina valstu sociālos partnerus 
uzņemties atbildību par „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti netipiski 
vai „ļoti netipiski” līgumi) un līdzsvarot 
viņu un vairākuma darbinieku tiesības un 
prasības par sociālo aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti netipiski 
vai „ļoti netipiski” līgumi) un līdzsvarot
viņu un vairākuma darbinieku tiesības un 
prasības par sociālo aizsardzību;

29. aicina valstu sociālos partnerus 
garantēt drošību „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti netipiski 
vai „ļoti netipiski” līgumi) un viņu un 
vairākuma darbinieku tiesības un prasības 
par sociālo aizsardzību;

Or. da

Grozījums Nr. 226
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. aicina valstu sociālos partnerus 
pārvarēt nepatiku pret „atšķirīgajiem” 
(darbiniekiem, ar kuriem noslēgti netipiski 
vai „ļoti netipiski” līgumi) un līdzsvarot 

29. aicina Komisiju, valstu valdības un 
valstu sociālos partnerus pārvarēt nepatiku 
pret „atšķirīgajiem” (darbiniekiem, ar 
kuriem noslēgti netipiski vai „ļoti 
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viņu un vairākuma darbinieku tiesības un 
prasības par sociālo aizsardzību;

netipiski” līgumi) un līdzsvarot viņu un 
vairākuma darbinieku tiesības un prasības 
par sociālo aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 227
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a turklāt aicina Eiropas Komisiju 
izstrādāt tiesisko regulējumu 
starptautiskajiem darba koplīgumiem 
uzņēmuma vai nozares līmenī, lai 
atbalstītu uzņēmumus un nozares 
problēmu risināšanā saistībā ar tādiem 
jautājumiem kā darba organizācija, 
nodarbinātība, darba apstākļi un 
apmācība, lai sociālajiem partneriem būtu 
platforma, uz kuras pamata uzlabot savas 
spējas rīkoties starptautiskā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina sociālos partnerus Eiropas un 
valsts līmenī atbalstīt ieguldījumu 
mūžizglītības stratēģijās;

30. aicina sociālos partnerus Eiropas un 
valsts līmenī atbalstīt ieguldījumu 
mūžizglītības stratēģijās un atzinīgi vērtē 
ar sociālajiem partneriem jau apspriesto 
rīcības plānu attiecībā uz mūžizglītības 
attīstību zināšanu un kvalifikāciju 
apgūšanai;

Or. de
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Grozījums Nr. 229
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. aicina sociālos partnerus Eiropas un 
valsts līmenī atbalstīt ieguldījumu 
mūžizglītības stratēģijās;

30. aicina sociālos partnerus Eiropas un 
valsts līmenī atbalstīt ieguldījumu 
izglītības stratēģijās, kas pielāgotas tirgus 
prasībām;

Or. it

Grozījums Nr. 230
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
mazināt administratīvo slogu, lai jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), 
individuāliem uzņēmumiem/ārštata 
profesionāļiem atvieglotu 
uzņēmējdarbības vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a uzskata, ka darba tirgus iekļaušanas 
pasākumos iesaistītajiem, kā arī tiem, kas 
ir iesaistīti pasākumos, kuru mērķis ir 
viņus sagatavot atkārtotai iekļūšanai 
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darba tirgū, un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kas viņiem sniedz šos 
pakalpojumus vai kas viņus pārstāv, jābūt 
ietvertām to politikas virzienu izstrādē, 
īstenošanā un piemērošanā, kuri tos skar;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem 
sniegtā sociālā un institucionālā atbalsta 
kvalitāte, visticamāk, ir noteicošais viņu 
ieguldījuma kvalitātes faktors;

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālā atbalsta kvalitāte, 
visticamāk, ir noteicošais viņu ieguldījuma 
kvalitātes faktors;

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālās atzīšanas
kvalitāte ir svarīgs viņu ieguldījuma 
kvalitātes faktors;
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Or. da

Grozījums Nr. 234
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālā atbalsta kvalitāte, 
visticamāk, ir noteicošais viņu ieguldījuma 
kvalitātes faktors;

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālā atbalsta kvalitāte
ir jāuzlabo valsts līmenī un ka šim 
atbalstam jābūt spēcīgākam pēc būtības, 
jo tas, visticamāk, ir noteicošais viņu 
ieguldījuma kvalitātes faktors;

Or. el

Grozījums Nr. 235
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālā atbalsta kvalitāte, 
visticamāk, ir noteicošais viņu ieguldījuma 
kvalitātes faktors;

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālā atbalsta kvalitāte, 
visticamāk, ir noteicošais viņu ieguldījuma 
kvalitātes faktors; tomēr īpaši uzsver, ka 
sociālā dialoga kvalitāte būtiski atšķiras 
dažādās valstīs un dažādās nozarēs, un
noteikti mudina sociālos partnerus 
izstrādāt patiesas „sociālās 
partnerattiecības” visos līmeņos;
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Or. de

Grozījums Nr. 236
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. norāda, ka sociālo partneru ieguldījums 
politikas veidošanā un īstenošanā 
dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr kopumā ir 
tendence izmantot plašāku instrumentu 
kopumu, lai sasniegtu politikas mērķus; 
uzskata, ka sociālajiem partneriem sniegtā 
sociālā un institucionālā atbalsta kvalitāte, 
visticamāk, ir noteicošais viņu ieguldījuma 
kvalitātes faktors;

31. norāda, ka sociālo partneru un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
ieguldījums politikas veidošanā un 
īstenošanā dalībvalstīs ir atšķirīgs, tomēr 
kopumā ir tendence izmantot plašāku 
instrumentu kopumu, lai sasniegtu politikas 
mērķus; uzskata, ka sociālajiem partneriem 
sniegtā sociālā un institucionālā atbalsta 
kvalitāte, visticamāk, ir noteicošais viņu 
ieguldījuma kvalitātes faktors;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a atzīmē, ka darba koplīgumi ir 
sastopamākais veids atalgojuma 
atrunāšanai Eiropā, proti, diviem no trīs 
strādājošajiem atalgojums ir atrunāts 
darba koplīgumā uzņēmuma vai augstākā 
līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 238
Milan Cabrnoch

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus 
risinājumus, lai apturētu ekonomikas 
lejupslīdi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 239
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi;

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
darba devējiem un darba ņēmējiem rast 
efektīvus risinājumus, lai apturētu 
ekonomikas lejupslīdi; šajā saistībā atzīmē 
spēcīgas vienprātības nozīmi starp 
sociālajiem partneriem valstu sistēmās, 
kur ir noteikta minimāla darba tiesību 
aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 240
Pervenche Berès

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi;

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast risinājumus, lai apturētu 
ekonomikas lejupslīdi;
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Or. fr

Grozījums Nr. 241
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi; 

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi; šajā 
krīzes situācijā aicina apsvērt arī 
iespējamos ieguvumus, ko varētu sniegt 
decentralizēti darba koplīgumi, saskaņojot 
nodarbinātības stratēģijas ar konkrētām 
darba vietām un uzņēmumu ikdienas 
problēmām, kā arī teritorijām, kurās šie 
uzņēmumi atrodas

Or. it

Grozījums Nr. 242
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi;

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi, un šajā 
nolūkā ir jāatbalsta darba koplīgumu 
sistēma gan valsts, gan nozaru līmenī, kā 
arī jābūt sankcijām attiecībā uz darba 
devējiem, kas pieļauj pārkāpumus;

Or. el
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Grozījums Nr. 243
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi;

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi dažās 
dalībvalstīs, bet arī atzīst, ka citās 
dalībvalstīs pastāv citi modeļi;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. uzskata, ka darba koplīgumi ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi;

32. uzskata, ka darba koplīgumi un darba 
laika saīsināšana ar atalgojuma 
kompensācijām saskaņā ar sociālās 
drošības shēmām, cita starpā, ir 
izrādījušies esam efektīvs nodarbinātības 
saglabāšanas instruments un ka tas ļauj 
uzņēmumiem rast elastīgākus risinājumus, 
lai apturētu ekonomikas lejupslīdi;

Or. de

Grozījums Nr. 245
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a ir pārliecināts, ka spēcīgs noteicošais 
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faktors sekmīga sociālā dialoga izveidei 
darba vietā ir iespējas, kas ir darba 
ņēmēju pārstāvju rīcībā attiecībā uz 
informācijas sniegšanu, regulāru 
apmācību un pietiekamu laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. pauž pārliecību, ka valdībām ir 
izšķiroša nozīme, nosakot 
priekšnoteikumus ietverošām un 
iedarbīgām sarunām par darba 
koplīgumiem un iesaistot trīspusējas 
struktūras, lai valsts politikas veidošanā 
iesaistītu sociālos partnerus saskaņā ar 
valsts praksi un tradīcijām;

33. pauž pārliecību, ka valdībām ir 
izšķiroša nozīme, nosakot 
priekšnoteikumus ietverošām un 
iedarbīgām sarunām par darba 
koplīgumiem un iesaistot trīspusējas 
struktūras, lai valsts politikas veidošanā 
saskaņā ar institucionālo praksi un 
būtiski, kā arī uz vienlīdzīgiem 
nosacījumiem iesaistītu sociālos partnerus 
saskaņā ar valsts praksi un tradīcijām;

Or. el


