
AM\811773LV.doc PE440.113v02-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2009/2221(INI)

6.4.2010

GROZĪJUMI Nr.
1 - 152

Ziņojuma projekts
Emilie Turunen
(PE439.253v01-00)

par jauniešu piekļuves uzlabošanu darba tirgum, praktikanta, prakses un 
mācekļa statusa nostiprināšanu
(2009/2221(INI))



PE440.113v02-00 2/66 AM\811773LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

AM_Com_NonLegReport



AM\811773LV.doc 3/66 PE440.113v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 1

Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
4.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā priekšlikumu Padomes 
direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes 
principa īstenošanu neatkarīgi no 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas 
(SEC(2008) 2180) (SEC(2008) 2181);

Or. en

Grozījums Nr. 2
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Padomes 2000. gada 
27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar 
ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai 
attieksmei pret nodarbinātību un 
profesiju;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
6.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā Ziņojumu par ES 
sasniegto progresu vienlīdzīgu iespēju un 
nediskriminācijas nodrošināšanā 
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(Direktīvu 2000/43/EK un 2000/78/EK 
transponēšana) (2007/2202(INI));

Or. en

Grozījums Nr. 4
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
7.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā Ziņojumu par 
priekšlikumu Padomes direktīvai par 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas (COM(2008)0426 –
C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS));

Or. en

Grozījums Nr. 5
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Kultūras un izglītības 
komitejas Ziņojumu par universitāšu un 
uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogu 
— jauna partnerība Eiropas universitāšu 
modernizācijai (2009/2099(INI);

Or. de

Grozījums Nr. 6
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums



AM\811773LV.doc 5/66 PE440.113v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ievērojamu bezdarba rādītāju pieaugumu 
ES dalībvalstīs; tā kā šī tendence ir 
nesamērīgi skārusi jauniešus; tā kā 
2009. gada decembrī vairāk nekā 
5,5 miljoni ES jauniešu vecumā līdz 
25 gadiem bija bezdarbnieki, kas 
pielīdzināms 21,4 % jaunatnes;

A. tā kā ekonomikas krīze ir izraisījusi 
ievērojamu bezdarba rādītāju pieaugumu 
ES dalībvalstīs; tā kā šī tendence ir 
nesamērīgi skārusi jauniešus; tā kā 
jauniešu bezdarba līmenis pieaug daudz 
straujāk, salīdzinot ar vidējo bezdarba 
līmeni; tā kā 2009. gada decembrī vairāk 
nekā 5,5 miljoni ES jauniešu vecumā līdz 
25 gadiem bija bezdarbnieki, kas 
pielīdzināms 21,4 % jaunatnes, radot 
paradoksu, ka, lai gan jaunieši 
sabiedrības novecošanās dēļ veido 
sociālās nodrošināšanas sistēmas pamatu, 
vienlaikus viņi paliek atstatu no 
ekonomikas;

Or. el

Grozījums Nr. 7
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā jauniešiem ir niecīgas iespējas 
atrast pastāvīgu darbu; tā kā jaunieši 
darba tirgū lielākoties iekļūst, piekrītot 
veikt netipiskus, ļoti elastīgus, nedrošus 
un nestabilus darba veidus (maz noslogots 
nepilnas slodzes darbs, pagaidu vai 
terminēts darbs utt.), un iespējamība, ka 
tas dos iespēju iegūt pastāvīgu darbu, ir 
zema;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
A.b apsvērums (jauns)



PE440.113v02-00 6/66 AM\811773LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.b tā kā šķiet, ka darba devēji stažēšanos 
un praksi biežāk izmanto, lai aizstātu 
pastāvīgu darbu, izmantojot šķēršļus 
iekļūšanai darba tirgū, ar ko saskaras 
jaunieši; tā kā dalībvalstīm ir jāizskata un 
efektīvi jāizskauž šādi jauniešu 
izmantošanas veidi;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā nākamajām paaudzēm būs 
jāsamazina pašreizējo paaudžu radītie 
milzīgie valsts parādi;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā ekonomikas izaugsme ir ļoti 
svarīga darba vietu radīšanai, jo lielāka 
ekonomikas izaugsme nodrošina jaunas 
nodarbinātības iespējas; atgādina, ka 
vairāk nekā 50 % jauno darba vietu 
Eiropā rada MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 11
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pāreja no izglītības uz darbu un 
darba vietu maiņa jauniešiem visā ES ir 
strukturāla problēma; tā kā mācekļa 
praksēm lielākoties ir pozitīva ietekme uz 
jauniešu piekļuvi nodarbinātībai;

D. tā kā pāreja no izglītības uz darbu un 
darba vietu maiņa jauniešiem visā ES ir 
strukturāla problēma; tā kā mācekļa 
praksēm lielākoties ir pozitīva ietekme uz 
jauniešu piekļuvi nodarbinātībai; tā kā liels 
skaits valsts un privāto darba devēju 
mācekļus algo ar nolūku pēc tam aizstāt 
viņus ar citiem mācekļiem, nevis pieņemt 
viņus darbā galīgi un veicināt viņu 
sekmīgu pāreju uz darba tirgu; 

Or. el

Grozījums Nr. 12
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā pāreja no izglītības uz darbu un 
darba vietu maiņa jauniešiem visā ES ir 
strukturāla problēma; tā kā mācekļa 
praksēm lielākoties ir pozitīva ietekme uz 
jauniešu piekļuvi nodarbinātībai;

D. tā kā pāreja no izglītības uz darbu un 
darba vietu maiņa jauniešiem visā ES ir 
strukturāla problēma; tā kā mācekļa 
praksēm lielākoties ir pozitīva ietekme uz 
jauniešu piekļuvi nodarbinātībai, jo īpaši, 
ja tās nodrošina tiešu uzņēmuma iekšējo 
darba prasmju un kompetenču iegūšanu;  

Or. it

Grozījums Nr. 13
Roger Helmer

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

D.a tā kā ievērojami jāuzlabo izglītības 
programmas un vienlaikus jāmudina 
īstenot universitāšu un uzņēmēju 
partnerību, efektīvas mācekļa prakses 
sistēmas, karjeras attīstības aizdevumus 
un darba devēju ieguldījumus apmācībā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība ir lielāka nekā 
bezdarba un nabadzības varbūtība jaunu 
vīriešu vidū;

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība ir lielāka nekā 
bezdarba un nabadzības varbūtība jaunu 
vīriešu vidū; tā kā jaunieši invalīdi, 
integrējoties darba tirgū, saskaras pat ar 
vēl lielākiem šķēršļiem;

Or. el

Grozījums Nr. 15
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība ir lielāka nekā 
bezdarba un nabadzības varbūtība jaunu 
vīriešu vidū;

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība ir lielāka nekā 
bezdarba un nabadzības varbūtība jaunu 
vīriešu vidū; tā kā, no otras puses, jaunus 
vīriešus pašreizējās ekonomikas krīzes 
laikā bezdarbs skāris visvairāk;
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība ir lielāka nekā 
bezdarba un nabadzības varbūtība jaunu 
vīriešu vidū;

E. tā kā, ienākot darba tirgū, kā arī darba 
vietu skaita samazināšanas gadījumā 
jaunieši bieži vien saskaras ar 
diskrimināciju vecuma dēļ; tā kā jaunu 
sieviešu bezdarba un nabadzības varbūtība 
ir lielāka nekā bezdarba un nabadzības
varbūtība jaunu vīriešu vidū;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība ir lielāka nekā 
bezdarba un nabadzības varbūtība jaunu 
vīriešu vidū;

E. tā kā, ienākot darba tirgū, jaunieši bieži 
vien saskaras ar diskrimināciju vecuma dēļ; 
tā kā jaunu sieviešu bezdarba un 
nabadzības varbūtība vai varbūtība tikt 
iesaistītām gadījuma rakstura vai 
nedeklarētā darbā ir lielāka nekā bezdarba 
un nabadzības varbūtība jaunu vīriešu 
vidū;

Or. it

Grozījums Nr. 18
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātība jauniešiem ļauj izkļūt no 
sociālas atkarības un kļūt 
pašpietiekamiem, ļauj tiem izvairīties no 
nabadzības un sniedz iespēju ekonomiski 
un sociāli aktīvi piedalīties sabiedrības 
dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs spēkā esošie 
diskriminējošie tiesību akti, piemēram, 
noteikumi par minimālo algu jauniešiem 
Apvienotajā Karalistē, Revenu minimum 
d'insertion Francijā un samazināti 
nodarbinātības pabalsti jauniešiem 
Dānijā, kavē jauniešus uzsākt neatkarīgu 
pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Alejandro Cercas

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par minimālo algu 
jauniešiem Apvienotajā Karalistē, Revenu 
minimum d'insertion Francijā un 
samazināti nodarbinātības pabalsti 
jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus uzsākt 
neatkarīgu pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē;

Or. en
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Grozījums Nr. 20
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par minimālo algu 
jauniešiem Apvienotajā Karalistē, Revenu 
minimum d'insertion Francijā un 
samazināti nodarbinātības pabalsti 
jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus uzsākt 
neatkarīgu pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par minimālo algu 
jauniešiem Apvienotajā Karalistē, Revenu 
minimum d'insertion Francijā un 
samazināti nodarbinātības pabalsti 
jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus uzsākt 
neatkarīgu pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē;

Or. el
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Grozījums Nr. 22
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par minimālo algu
jauniešiem Apvienotajā Karalistē, Revenu 
minimum d'insertion Francijā un 
samazināti nodarbinātības pabalsti 
jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus uzsākt 
neatkarīgu pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par zemākiem
minimālās algas līmeņiem jauniešiem 
Apvienotajā Karalistē, pamatojoties tikai 
uz vecumu, Revenu minimum d'insertion 
Francijā un samazināti nodarbinātības 
pabalsti jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus 
uzsākt neatkarīgu pieaugušu cilvēku 
dzīvesveidu;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par minimālo algu 
jauniešiem Apvienotajā Karalistē, Revenu 
minimum d'insertion Francijā un 
samazināti nodarbinātības pabalsti 
jauniešiem Dānijā, kavē jauniešus uzsākt 
neatkarīgu pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;

F. tā kā pienācīgas kvalitātes nodarbinātība 
jauniešiem ļauj izkļūt no sociālas atkarības 
un kļūt pašpietiekamiem, ļauj tiem 
izvairīties no nabadzības un sniedz iespēju 
ekonomiski un sociāli aktīvi piedalīties 
sabiedrības dzīvē; tā kā dažās dalībvalstīs 
spēkā esošie diskriminējošie tiesību akti, 
piemēram, noteikumi par minimālo algu 
jauniešiem Apvienotajā Karalistē, Revenu 
minimum d'insertion Francijā un 
samazināti bezdarba pabalsti jauniešiem 
Dānijā, kavē jauniešus uzsākt neatkarīgu 
pieaugušu cilvēku dzīvesveidu;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā nav panākta atbilstība Lisabonas 
stratēģijas kritērijiem attiecībā uz jaunatni;

G. tā kā nav panākta pilnīga atbilstība 
Lisabonas stratēģijas kritērijiem attiecībā 
uz jaunatni un arodizglītības un apmācību 
(VET) modernizēšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā ES darba tirgu vispārējā 
stratēģija ir elastdrošība, kuras mērķis ir 
panākt elastīgus un drošus līgumus, 
mūžizglītību, aktīvu darba tirgus politiku 
un sociālo nodrošināšanu; tā kā diemžēl 
šī stratēģija daudzās valstīs tikusi 
interpretēta šauri kā „elastība”, zaudējot 
vienotas pieejas, kā arī darba drošības un 
sociālās nodrošināšanas aspektu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā demogrāfisko pārmaiņu dēļ no 
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2020. gada Eiropas Ekonomikas zonu 
ievērojami apgrūtinās iespaidīgs 
speciālistu trūkums un šo tendenci var 
novērst tikai pietiekama izglītība, 
apmācības un tālākizglītība;

Or. de

Grozījums Nr. 27
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā maziem un vidējiem 
uzņēmumiem ir sava loma Eiropas 
ekonomikas jomā, pamatojoties uz to 
skaitu un stratēģisko nozīmi bezdarba 
apkarošanā; 

Or. it

Grozījums Nr. 28
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot 
uz tiesībām balstītu pieeju ar jaunatni un
nodarbinātību saistītiem jautājumiem. 
Pienācīgas kvalitātes nodarbinātības ar 
jaunatni saistīto kvalitatīvo aspektu 
nedrīkst apdraudēt, un darba 
pamatstandartiem, kā arī citiem ar darba 
kvalitāti saistītiem standartiem, piemēram, 
darba laikam, minimālajai algai, sociālajai 
drošībai, arodveselībai un darba drošībai, 
jābūt galvenajiem aspektiem īstenotajos 
centienos;

1. mudina Komisiju un dalībvalstis 
maksimāli palielināt jaunatnes 
nodarbinātības iespējas. Pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātības ar jaunatni 
saistīto kvalitatīvo aspektu nedrīkst 
apdraudēt, un darba pamatstandartiem, kā 
arī citiem ar darba kvalitāti saistītiem 
standartiem, piemēram, darba laikam, 
minimālajai algai, sociālajai drošībai, 
arodveselībai un darba drošībai, jābūt 
galvenajiem aspektiem īstenotajos 
centienos;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot 
uz tiesībām balstītu pieeju ar jaunatni un 
nodarbinātību saistītiem jautājumiem. 
Pienācīgas kvalitātes nodarbinātības ar 
jaunatni saistīto kvalitatīvo aspektu 
nedrīkst apdraudēt, un darba 
pamatstandartiem, kā arī citiem ar darba 
kvalitāti saistītiem standartiem, piemēram, 
darba laikam, minimālajai algai, sociālajai 
drošībai, arodveselībai un darba drošībai, 
jābūt galvenajiem aspektiem īstenotajos 
centienos;

1. mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot 
uz tiesībām balstītu pieeju ar jaunatni un 
nodarbinātību saistītiem jautājumiem. 
Pienācīgas kvalitātes nodarbinātības ar 
jaunatni saistīto kvalitatīvo aspektu 
nedrīkst apdraudēt, un darba 
pamatstandartiem, kā arī citiem ar darba 
kvalitāti saistītiem standartiem, piemēram, 
darba laikam, sociālajai drošībai, 
arodveselībai un darba drošībai, jābūt 
galvenajiem aspektiem īstenotajos 
centienos;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
Apakšvirsraksts pirms 2. punkta

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Darbavietu radīšana un iesaistīšana darba 
tirgū

Vairāk un labāku darba vietu radīšana un 
iesaistīšana darba tirgū

Or. el

Grozījums Nr. 31
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Padomi un Komisiju formulēt ES 
nodarbinātības stratēģiju, kurā apvienoti 

2. aicina Padomi un Komisiju formulēt ES 
nodarbinātības stratēģiju, kurā apvienoti 
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finanšu instrumenti un nodarbinātības 
politika, lai novērstu „ekonomikas 
izaugsmi, vienlaikus pastāvot augstam 
bezdarba līmenim”, un ietverta augstu 
kritēriju noteikšana attiecībā uz jauniešu 
nodarbinātību;

finanšu instrumenti un nodarbinātības 
politika, lai novērstu „ekonomikas 
izaugsmi, vienlaikus pastāvot augstam 
bezdarba līmenim”, un ietverta augstu 
kritēriju noteikšana attiecībā uz jauniešu 
nodarbinātību, vienlaikus nodrošinot, ka 
Parlaments ir iesaistīts lēmumu 
pieņemšanas procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. aicina Padomi un Komisiju formulēt ES 
nodarbinātības stratēģiju, kurā apvienoti 
finanšu instrumenti un nodarbinātības 
politika, lai novērstu „ekonomikas 
izaugsmi, vienlaikus pastāvot augstam 
bezdarba līmenim”, un ietverta augstu 
kritēriju noteikšana attiecībā uz jauniešu 
nodarbinātību;

2. aicina Padomi un Komisiju formulēt ES 
nodarbinātības stratēģiju, kurā apvienoti 
finanšu instrumenti un nodarbinātības 
politika, lai novērstu „ekonomikas 
izaugsmi, vienlaikus pastāvot augstam 
bezdarba līmenim”, un ietverta augstu 
kritēriju noteikšana attiecībā uz jauniešu 
nodarbinātību; noteikti rosina darba vietu 
stratēģiju īpaši koncentrēt uz videi 
nekaitīgu darba vietu izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus, piemēram, nodarbinātības 
subsīdijas vai apdrošināšanas iemaksas 
jauniešiem līdz 25 gadu vecumam vai 
jauniešiem pirmo trīs viņu darba gadu 
laikā, valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
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jauniešiem paredzētu kvalitatīvu darba 
vietu radīšanā un atbalstīt uzņēmējdarbību 
jauniešu vidū, arī izmantojot jauno 
speciālistu mobilitātes programmas, jo 
īpaši tādās jomās kā vides attīstība un 
sociālā ekonomika;

Or. el

Grozījums Nr. 34
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus, tostarp nodokļu atvieglojumus,
valsts un privāto darba devēju motivēšanai 
nodarbināt jauniešus, nodot savas 
zināšanas, ieguldīt jauniešiem paredzētu 
darba vietu radīšanā un atbalstīt 
uzņēmējdarbību jauniešu vidū; iesaka veikt 
pasākumus, lai saglabātu un nodotu 
jauniešiem zināšanas un kvalitatīvo 
zinātību, kas parasti ir mazos un vidējos 
uzņēmumos, kuri darbojas iekšējā tirgū 
un kuri, ja pieejams jaunāko tehnoloģisko 
jauninājumu atbalsts, var palielināt to 
konkurētspēju un ražīgumu;

Or. it

Grozījums Nr. 35
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus, kas nodrošina pienācīgus dzīves 
un darba apstākļus, valsts un privāto darba 
devēju motivēšanai nodarbināt jauniešus, 
ieguldīt jauniešiem paredzētu darba vietu 
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un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū; radīšanā, palīdzēt samazināt bez darba 
nodrošinājuma esošo jauniešu skaitu un 
atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
gan jauniešiem paredzētu darba vietu 
radīšanā, gan pastāvīgās apmācībās un 
jauniešu prasmju uzlabošanā darba laikā
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

Or. el

Grozījums Nr. 37
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū; 
mudina nodrošināt jauniešu piekļuvi 
nesen izveidotajam Eiropas 
mikrofinansēšanas instrumentam;

Or. en
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Grozījums Nr. 38
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus valsts un privāto darba devēju 
motivēšanai nodarbināt jauniešus, ieguldīt 
jauniešiem paredzētu darba vietu radīšanā 
un atbalstīt uzņēmējdarbību jauniešu vidū;

3. aicina dalībvalstis izveidot efektīvus 
stimulus un piemērotus tehniskās 
palīdzības veidus valsts un privāto darba 
devēju motivēšanai nodarbināt jauniešus, 
ieguldīt jauniešiem paredzētu darba vietu 
radīšanā un atbalstīt uzņēmējdarbību un 
profesionālo pašnodarbinātību, tostarp 
kooperatīvā formā, jauniešu vidū;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina dalībvalstīm ieviest pretenciozu 
politiku jauniešu apmācības jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju veicināt un atbalstīt 
— ņemot vērā izdevīgās valsts partnerības 
starp skolām, universitātēm, uzņēmumiem 
un sociālajiem partneriem —
izmēģinājuma projektus jaunajās 
stratēģiskās attīstības nozarēs, kas 



PE440.113v02-00 20/66 AM\811773LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

nodrošina atbilstošu zinātnisko, 
tehnoloģisko un uz nodarbinātību vērsto 
apmācību jauniešiem un jo īpaši 
sievietēm, lai veicinātu jauninājumus un 
konkurenci uzņēmumos, šajā nolūkā 
izmantojot mācību stipendijas, augstākā 
izglītības līmeņa mācekļa praksi un 
standarta darba līgumus;  

Or. it

Grozījums Nr. 41
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina universitātes priekšlaikus 
sazināties ar darba devējiem un pavērt 
studentiem iespēju iemācīties darba 
tirgum nepieciešamās prasmes;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina dalībvalstis ierosināt plašus 
pasākumus ar mērķi veicināt ekonomikas 
attīstību, piemēram, nodokļu 
samazināšanu un administratīvo šķēršļu 
samazināšanu MVU, lai nodrošinātu 
izaugsmi un radītu jaunas darba vietas, jo 
īpaši jauniešiem;

Or. en



AM\811773LV.doc 21/66 PE440.113v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 43
Stephen Hughes

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju sniegt statistikas 
datus par praksēm katrā dalībvalstī, 
iekļaujot tajos šādu informāciju:
- prakses vietu skaits,
- prakses ilgums,
- sociālie pabalsti praktikantiem,
- praktikantiem maksātie pabalsti,
- praktikantu vecuma grupas,
un sagatavot salīdzinošu pētījumu par 
dažādajām prakses sistēmām, kas pastāv 
ES dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b cer, ka jaunieši sekmīgi pieprasīs 
mikrokredītus; jaunizveidoto uzņēmumu 
dibinātājām un dibinātājiem jāsaņem 
konsekventas un profesionālas 
konsultācijas;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 
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un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu integrāciju 
un pilnvērtīgu nodarbinātību, piemēram, 
izveidojot ideju apmaiņas tīklus, prakses 
plānus, starptautiskus karjeras centrus un 
jaunatnes centrus individuālām
konsultācijām;

un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu integrāciju, izveidojot 
ideju apmaiņas tīklus, prakses plānus, 
starptautiskus karjeras centrus un jaunatnes 
centrus karjeras konsultācijām un 
ieteikumiem, mobilitātes veicināšanu, 
mācekļa prakses vietas un darba tirgus 
pieprasījuma un vietējā līmeņa apmācību 
nodrošinājuma saskaņošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 46
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 
un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu integrāciju 
un pilnvērtīgu nodarbinātību, piemēram, 
izveidojot ideju apmaiņas tīklus, prakses 
plānus, starptautiskus karjeras centrus un 
jaunatnes centrus individuālām 
konsultācijām;

4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 
un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu integrāciju 
un pilnvērtīgu nodarbinātību, piemēram, 
izveidojot ideju apmaiņas tīklus, prakses 
plānus, kuros iekļauts finansiālais 
atbalsts, lai stažieris var pārvietoties un 
dzīvot tuvu stažēšanās vietai, 
starptautiskus karjeras centrus un jaunatnes 
centrus individuālām konsultācijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 
un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu integrāciju 
un pilnvērtīgu nodarbinātību, piemēram, 
izveidojot ideju apmaiņas tīklus, prakses 
plānus, starptautiskus karjeras centrus un 

4. aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 
un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu integrāciju 
un pilnvērtīgu nodarbinātību, piemēram, 
izveidojot ideju apmaiņas tīklus, prakses 
plānus, starptautiskus karjeras centrus un 
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jaunatnes centrus individuālām 
konsultācijām;

jaunatnes centrus individuālām 
konsultācijām tādos jautājumos kā 
kolektīva organizācija un informācija par 
juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar 
viņu stažēšanos;

Or. el

Grozījums Nr. 48
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīst grūtības, ar ko saskaras jaunieši, 
lai iegūtu piekļuvi finansējumam sava 
uzņēmuma izveidošanai un attīstīšanai; 
aicina dalībvalstis un Komisiju pieņemt 
pasākumus, lai jauniešiem atvieglotu 
piekļuvi finansējumam, un sadarbībā ar 
uzņēmējdarbības aprindām izveidot 
jauniešiem paredzētas darbaudzināšanas 
programmas par uzņēmumu izveidi un 
attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 49
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina dalībvalstis izveidot integrējošu 
un mērķtiecīgu darba tirgus politiku, kas 
nodrošinātu jauniešu pienācīgu 
integrāciju un pilnvērtīgu nodarbinātību, 
piemēram, izveidojot ideju apmaiņas 
tīklus, prakses plānus, starptautiskus 
karjeras centrus un jaunatnes centrus 
individuālām konsultācijām;

Or. el
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Grozījums Nr. 50
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina dalībvalstis veicināt 
novatoriskus projektus to personu 
prasmju uzlabošanai, kas pārtraukušas 
mācības, un sagatavot viņas darba 
tirgum;

Or. de

Grozījums Nr. 51
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b aicina dalībvalstis, no jauna veidojot 
izglītības sistēmas, priekšlaikus ieplānot 
sadarbību starp skolu un darba tirgu. 
Izglītības plānošanā ir jāiekļauj 
pašvaldības un vietējās iestādes, jo tās 
sadarbojas ar darba devējiem un pārzina 
to vajadzības;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, 

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas
projektiem, kuru mērķis ir jaunieši, kā arī 
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kuru mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot 
piekļuvi fondam; mudina dalībvalstis 
uzlabot savus uz jauniešiem vērstos 
pasākumus;

atvieglot piekļuvi fondam; mudina 
dalībvalstis uzlabot savus uz jauniešiem 
vērstos pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot piekļuvi 
fondam; mudina dalībvalstis uzlabot savus 
uz jauniešiem vērstos pasākumus;

5. aicina Komisiju veikt Eiropas Sociālā 
fonda reformu, vismaz 10 % no šī fonda 
paredzot projektiem, kuru mērķis ir 
jaunieši, kā arī atvieglot piekļuvi fondam; 
mudina dalībvalstis uzlabot savus uz 
jauniešiem vērstos pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot piekļuvi 
fondam; mudina dalībvalstis uzlabot savus 
uz jauniešiem vērstos pasākumus;

5. aicina Komisiju nodrošināt Eiropas 
Sociālā fonda līdzekļu labāku 
izmantošanu, vismaz 10 % no šī fonda 
paredzot projektiem, kuru mērķis ir 
jaunieši, kā arī atvieglot piekļuvi fondam; 
mudina dalībvalstis uzlabot savus uz 
jauniešiem vērstos pasākumus;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot piekļuvi 
fondam; mudina dalībvalstis uzlabot savus 
uz jauniešiem vērstos pasākumus;

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, kā arī atvieglot piekļuvi 
fondam; mudina Komisiju un dalībvalstis 
neapdraudēt mazu un novatorisku 
projektu īstenošanu, nosakot pārmērīgu 
kontroli un birokrātiju, kā arī veicot 
novēlotus atbalsta maksājumus; aicina 
dalībvalstis uzlabot savus uz jauniešiem 
vērstos pasākumus;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot piekļuvi 
fondam; mudina dalībvalstis uzlabot savus 
uz jauniešiem vērstos pasākumus;

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, kā arī atvieglot piekļuvi 
fondam, un arī saistībā ar jauniešu darba 
iespējām pārskatīt tādu programmu 
efektivitāti un pievienoto vērtību kā 
„Jaunatne darbībā”; mudina dalībvalstis 
uzlabot savus uz jauniešiem vērstos 
pasākumus;

Or. el
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Grozījums Nr. 57
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši, ka arī atvieglot piekļuvi 
fondam; mudina dalībvalstis uzlabot savus 
uz jauniešiem vērstos pasākumus;

5. aicina Komisiju paplašināt Eiropas 
Sociālā fonda finansiālās iespējas, vismaz 
10 % no šī fonda paredzot projektiem, kuru 
mērķis ir jaunieši un jo īpaši jaunas 
sievietes, kā arī atvieglot piekļuvi fondam; 
mudina dalībvalstis uzlabot savus uz 
jauniešiem vērstos pasākumus;

Or. it

Grozījums Nr. 58
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a mudina dalībvalstis noteikt prioritāti 
uzņēmējdarbības un izglītības sniedzēju 
sadarbībai kā pareizajam līdzeklim 
strukturālā bezdarba apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a mudina dalībvalstis samazināt 
pārmērīgo bērnu aizsardzības 
regulējumu, ja tas aizkavē darba devējus 
pieņemt darbā jauniešus;

Or. de
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Grozījums Nr. 60
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas 
priekšlaicīgi pārtraucis mācības, 
pārraudzību; norāda uz Somijas gadījumu, 
kur ir izdevies samazināt to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības; 
aicina Komisiju koordinēt projektu par 
paraugpraksēm;

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu ES stratēģijas 2020. gadam 
mērķus; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas 
priekšlaicīgi pārtraucis mācības, 
pārraudzību, kam būtu jāietver iespējas 
sniegt konsultācijas karjeras jautājumos; 
norāda uz Somijas gadījumu, kur ir 
izdevies samazināt to jauniešu skaitu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības; aicina 
Komisiju koordinēt projektu par 
paraugpraksēm;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
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piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas 
priekšlaicīgi pārtraucis mācības, 
pārraudzību; norāda uz Somijas gadījumu, 
kur ir izdevies samazināt to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības; 
aicina Komisiju koordinēt projektu par 
paraugpraksēm;

piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas 
priekšlaicīgi pārtraucis mācības, 
pārraudzību; norāda uz Somijas gadījumu, 
kur ir izdevies samazināt to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, kā 
arī uz citiem iedarbīgiem modeļiem 
izglītības un arodapmācības integrācijai, 
tādējādi apmierinot nepieciešamību iegūt 
obligāto izglītību un vienlaikus iegūstot 
kvalifikāciju; aicina Komisiju koordinēt 
projektu par paraugpraksēm;

Or. it

Grozījums Nr. 62
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas 
priekšlaicīgi pārtraucis mācības, 
pārraudzību; norāda uz Somijas gadījumu, 
kur ir izdevies samazināt to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības; 
aicina Komisiju koordinēt projektu par 
paraugpraksēm;

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences un analfabētisma
apkarošanai, piemēram, samazinot skolēnu 
skaitu katrā klasē, visās skolās ieviešot 
audzinātāja funkciju, ieviešot tūlītēju 
jaunieša, kas priekšlaicīgi pārtraucis 
mācības, pārraudzību; norāda uz Somijas 
gadījumu, kur ir izdevies samazināt to 
jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi 
pārtraukuši mācības; aicina Komisiju 
koordinēt projektu par paraugpraksēm;

Or. el



PE440.113v02-00 30/66 AM\811773LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 63
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, visās skolās ieviešot audzinātāja 
funkciju, ieviešot tūlītēju jaunieša, kas 
priekšlaicīgi pārtraucis mācības, 
pārraudzību; norāda uz Somijas gadījumu, 
kur ir izdevies samazināt to jauniešu skaitu, 
kas priekšlaicīgi pārtraukuši mācības; 
aicina Komisiju koordinēt projektu par 
paraugpraksēm;

6. aicina dalībvalstis pastiprināt centienus 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas gadījumu skaitu, lai 
sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķi, 
proti, ne vairāk kā 10 % jauniešu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības, 
2012. gadā; aicina dalībvalstis izmantot 
dažādos pasākumus priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas tendences apkarošanai, 
piemēram, samazinot skolēnu skaitu katrā 
klasē, palielinot uzsvaru uz mācību 
programmas praktiskajiem aspektiem,
visās skolās ieviešot audzinātāja funkciju, 
ieviešot tūlītēju jaunieša, kas priekšlaicīgi 
pārtraucis mācības, pārraudzību; norāda uz 
Somijas gadījumu, kur ir izdevies 
samazināt to jauniešu skaitu, kas 
priekšlaicīgi pārtraukuši mācības; aicina 
Komisiju koordinēt projektu par 
paraugpraksēm;

Or. el

Grozījums Nr. 64
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina dalībvalstis uzlabot saikni starp 
izglītības sistēmu un darba tirgu un 
izdomāt līdzekļus prasmju un spēju 
pieprasījuma noteikšanai;

Or. el
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Grozījums Nr. 65
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina nodrošināt, ka visi bērni jau no 
paša sākuma saņem viņiem nepieciešamo 
atbalstu, un jo īpaši nodrošināt 
mērķtiecīgu atbalstu bērniem ar valodas 
problēmām vai citiem trūkumiem, lai 
viņiem būtu pieejamas vislabākās 
izglītības un darba iespējas;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a izpētot ar viņiem iespēju meklēt jaunu 
virzienu;

Or. fr

Grozījums Nr. 67
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu 
ļaunprātīgu darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes mācekļa prakses; 
atsaucas uz pozitīvo pieredzi, arodizglītībā 
un apmācībā (VET) izmantojot duālo 
sistēmu tādās valstīs kā Vācija, Austrija 
un Dānija, kur minēto sistēmu uzskata 
par svarīgu posmu jauniešu pārejā no 
izglītības uz darbu;
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Or. en

Grozījums Nr. 68
Stephen Hughes

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina 
Komisiju un Padomi sagatavot Eiropas 
Prakses kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt labākas un drošākas 
prakses; aicina Komisiju un Padomi 
sagatavot Eiropas Prakses kvalitātes hartu, 
lai nodrošinātu to izglītojošo vērtību un 
novērstu ļaunprātīgu darbaspēka 
izmantošanu, ņemot vērā, ka prakse ir 
daļa no izglītības un tai nav jāaizstāj 
faktiskais darbs, tostarp standarti attiecībā 
uz
- prakses laika ierobežojumu,
- minimālo pabalstu, pamatojoties uz 
prakses vietā esošajiem iztikas izmaksu 
standartiem saskaņā ar valsts tradīcijām,
- praktikantu sociālās nodrošināšanas 
pabalstiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina 
Komisiju un Padomi sagatavot Eiropas 
Prakses kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt vairāk stažēšanās 
iespēju, nosakot stingrākus noteikumus 
par ilgumu, kam nevajadzētu nepārsniegt 
6 mēnešus un ko varētu atjaunot divas 
reizes; aicina Komisiju un Padomi 
sagatavot Eiropas Prakses kvalitātes hartu, 
lai nodrošinātu to izglītojošo vērtību un 
novērstu ļaunprātīgu darbaspēka 
izmantošanu, piemērojot ienākumu 
minimuma ekvivalenta principu attiecībā 
pret vidējo algu tajā dalībvalstī, kurā 
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notiek stažēšanās;
aicina stažēšanās laikā saņemtos 
ienākumus ņemt vērā, aprēķinot pensiju 
iemaksas proporcionāli stažēšanās 
ilgumam un atalgojumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Dieter-Lebrecht Koch

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu 
ļaunprātīgu darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību, izvairītos no prakses 
diplomu atzīšanas problēmām visā Eiropā
un vienlaikus nodrošinātu, ka prakses 
vietas netiek izmantotas pastāvīgo darba 
vietu aizvietošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 71
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sadarboties ar rūpniecības 
nozari, lai nodrošinātu to izglītojošo 
vērtību un novērstu ļaunprātīgu darbaspēka 
izmantošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 72
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
to izmantošanu un oficiālās 
nodarbinātības aizstāšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 73
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses, mobilitātes 
iespējas, kā arī vietējo un reģionālo 
finansējumu; aicina Komisiju un Padomi 
sagatavot Eiropas Prakses kvalitātes hartu, 
lai nodrošinātu to izglītojošo vērtību un 
novērstu ļaunprātīgu darbaspēka 
izmantošanu;

Or. el

Grozījums Nr. 74
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
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kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

kvalitātes hartu un ieviest dalībvalstīm 
vienotus stažēšanās nosacījumus, lai 
nodrošinātu to izglītojošo vērtību un 
novērstu ļaunprātīgu darbaspēka 
izmantošanu;

Or. el

Grozījums Nr. 75
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu; aicina 
dalībvalstis paredzēt atbilstošus 
noteikumus, nosakot, ka prakses nedrīkst 
būt ilgākas par sešiem mēnešiem;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu;

7. aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; aicina Komisiju 
un Padomi sagatavot Eiropas Prakses 
kvalitātes hartu, lai nodrošinātu to 
izglītojošo vērtību un novērstu ļaunprātīgu 
darbaspēka izmantošanu, lai praktikantes 
un praktikanti būtu apdrošināti savas 
darbības jomā un saņemtu atbilstošu 
atlīdzību;

Or. de
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Grozījums Nr. 77
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina visas dalībvalstis uzraudzīt 
atbilstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina dalībvalstis izveidot Eiropas 
sistēmu mācekļa prakses un stažēšanās 
laikā gūto zināšanu un prasmju 
sertificēšanai un atzīšanai, kas palīdzēs 
palielināt jauniešu darbaspēka mobilitāti;  

Or. el

Grozījums Nr. 79
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina aizsargāt jauniešus no tādiem 
darba devējiem — gan valsts, gan 
privātajā sektorā — kas, izmantojot darba 
pieredzi, mācekļa prakses un stažēšanās 
sistēmas, spēj apmierināt savas galvenās 
un pamata vajadzības par niecīgu 
samaksu vai bez maksas, izmantojot 
jauniešu gatavību mācīties bez jebkādām 
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nākotnes izredzēm kļūt par pilntiesīgu to 
darbaspēka daļu; 

Or. el

Grozījums Nr. 80
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina nodrošināt lielāku skaitu un 
labākas kvalitātes prakses; saskaņā ar 
paziņojumā COM(2007)498 pausto 
apņemšanos nākt klajā „ar Eiropas 
stažēšanās [prakses] kvalitātes hartu” 
aicina Komisiju un Padomi sagatavot 
Eiropas prakses kvalitātes hartu par 
prakses minimālajiem standartiem, lai 
nodrošinātu tās izglītojošo vērtību un 
novērstu ļaunprātīgu darbaspēka 
izmantošanu. Tajā būtu jāietver prakses 
laika ierobežojums, vietējā minimālā alga, 
sociālās nodrošināšanas pabalsti saskaņā 
ar vietējiem standartiem un skaidra 
saistība ar attiecīgo izglītības programmu; 
aicina prakses iekļaut ES statistikas 
datos;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, cik svarīgi ir veicināt jauniešu 
darba un apmācību mobilitāti dalībvalstīs 
un cik vajadzīgi ir uzlabot kvalifikāciju, 
prasmju un diplomu atzīšanu un 
caurredzamību Eiropas Savienībā; aicina 
divkāršot centienus izstrādāt Eiropas 
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kvalifikāciju sistēmu mūžizglītības jomā 
un Eiropas kvalitātes nodrošināšanas 
pamatprincipu ietvarstruktūru 
profesionālajai izglītībai un apmācībām
un nostiprināt Leonardo da Vinci 
programmu;

Or. es

Grozījums Nr. 82
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver privātā sektora izglītības 
sniedzēju nozīmi, jo privātais sektors 
parasti ir novatoriskāks kursu izveidē un 
daudz elastīgāks to pasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b mudina dalībvalstis stažēšanās, darba 
pieredzes vai mācekļa prakses sistēmās 
nodrošināt jauniešiem pilnas darbavietas 
un sociālās nodrošināšanas tiesības, 
vajadzības gadījumā subsidējot daļu no 
viņu iemaksām; 

Or. el
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Grozījums Nr. 84
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
sociālās nodrošināšanas sistēmās iekļaut 
mācekļa prakses, stažēšanās un darba 
pieredzes sistēmas;  

Or. el

Grozījums Nr. 85
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina dalībvalstis stiprināt savas 
izglītības ievirzes sistēmas no pamatskolas 
līdz vidusskolas posmam, lai palīdzētu 
jauniešiem un viņu ģimenēm izvēlēties 
izglītības un apmācību virzienus, kas reāli 
atbilst faktiskajām spējām, dotībām un 
vēlmēm, tādējādi samazinot mācību 
pārtraukšanas un neizdošanās risku;

Or. it

Grozījums Nr. 86
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 

8. atzīst, ka, neraugoties uz krīzes laiku,
jaunieši ir jāmudina tiekties pēc izglītības
un profesionālās apmācības; aicina visas 
dalībvalstis nodrošināt visu sabiedrības 
locekļu vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, 
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pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības 
gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem 
ierobežojumiem;

garantējot pamattiesības uz 12 bezmaksas 
izglītības gadiem un sniedzot finansiālu 
atbalstu jaunajiem studentiem „ad 
honorem” aizdevumu un mikrokredītu 
veidā, kā arī aicina dalībvalstis arī turpmāk 
ieguldīt izglītībā un apmācībā, pat pastāvot 
fiskālajiem ierobežojumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 87
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības 
gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem 
ierobežojumiem;

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, iekļaujot 
gan obligātos 12 bezmaksas izglītības 
gadus, gan turpmāko izglītību, nodrošinot 
atbalstu skolēniem, kas nevar atļauties 
pabeigt savu obligāto izglītību, un sniedzot 
finansiālu atbalstu jaunajiem studentiem, 
kā arī aicina dalībvalstis arī turpmāk 
ieguldīt izglītībā un apmācībā, pat pastāvot 
fiskālajiem ierobežojumiem, lai pieņemtu 
Eiropas kvalifikāciju sistēmu un 
vajadzības gadījumā izveidotu valsts 
prasmju sistēmas;

Or. el

Grozījums Nr. 88
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
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jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības
gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem 
ierobežojumiem;

jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
pamattiesības uz labi finansētu izglītību, 
ieskaitot trešā līmeņa un pēcdiploma 
izglītību, un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem 
ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības 
gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem 
ierobežojumiem;

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
tiesības uz bezmaksas izglītību no 
bērnudārza līdz augstskolai un sniedzot 
finansiālu atbalstu jaunajiem studentiem, 
kā arī aicina dalībvalstis arī turpmāk 
ieguldīt izglītībā un apmācībā, pat pastāvot 
fiskālajiem ierobežojumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 

8. atzīst, ka krīzes laikā jaunieši vēlas 
pilnveidot savu izglītību un viņi uz to būtu 
jāmudina; aicina visas dalībvalstis 
nodrošināt visu sabiedrības locekļu 
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vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības 
gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem 
ierobežojumiem;

vienlīdzīgu piekļuvi izglītībai, garantējot 
pamattiesības uz 12 bezmaksas izglītības 
gadiem un sniedzot finansiālu atbalstu 
jaunajiem studentiem, kā arī aicina 
dalībvalstis arī turpmāk ieguldīt izglītībā 
un apmācībā, pat pastāvot fiskālajiem un 
sociālajiem ierobežojumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina nodrošināt lielākas mācekļa 
prakses iespējas; aicina dalībvalstis 
atbalstīt mācekļa prakses sistēmas un 
mudināt uzņēmumus nodrošināt 
apmācību iespējas jauniešiem arī krīzes 
laikā; uzsver piemērotas apmācības 
nozīmi, lai nodrošinātu augsti kvalificētu 
darbaspēku, kas uzņēmumiem būs 
vajadzīgs nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju paplašināt ES 
programmas, kas atbalsta izglītību un 
prasmju uzlabošanu, piemēram, 
Mūžizglītības programmu, Eiropas Sociālo 
fondu, Marijas Kirī vārdā nosauktos 
pasākumus un Zinātnes izglītības 
iniciatīvu;

9. aicina Komisiju paplašināt ES 
programmas, kas atbalsta izglītību un 
prasmju uzlabošanu, piemēram, 
Mūžizglītības programmu, Eiropas Sociālo 
fondu, Marijas Kirī vārdā nosauktos un 
Erasmus Mundus pasākumus un Zinātnes 
izglītības iniciatīvu; 

Or. el
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Grozījums Nr. 93
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina dalībvalstis izveidot valsts darba 
grupas jauniešu jautājumos, lai 
nodrošinātu lielāku saskaņotību starp 
izglītības sistēmu un darba tirgu un 
veicinātu stingrāku un kopēju atbildību 
valdības, darba devēju un privātpersonu 
starpā par ieguldījumiem prasmēs; aicina 
dalībvalstis visās skolās nodrošināt 
padomdevējas struktūrvienības, lai 
palīdzētu atvieglot pāreju no izglītības uz 
darba tirgu un veicinātu sadarbību starp 
valsts un privātajiem tirgus dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt uz dzīves ciklu balstītu politiku un 
stratēģijas, kurās ir labāk integrēta izglītība 
un nodarbinātība, kuru galvenais aspekts ir 
droša pāreja un kurās ietverta darbaspēka 
prasmju pastāvīga uzlabošana;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt uz dzīves ciklu balstītu politiku un 
stratēģijas, kurās ir labāk integrēta izglītība 
un nodarbinātība, kuru galvenais aspekts ir 
droša pāreja un kurās ietverta darbaspēka 
profesionālo prasmju pastāvīga 
uzlabošana, nodrošinot viņiem darba tirgū 
nepieciešamās galvenās prasmes;

Or. el
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Grozījums Nr. 95
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju pastiprināt darbu 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
jomā, ieskaitot neformālo izglītību un 
darba pieredzi, lai atbalstītu jauniešu 
mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 
un vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība 
bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū;

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 
un vieglāku piekļuvi;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 

11. mudina Komisiju kopā ar sociālajiem 
partneriem pārskatīt elastdrošības 
stratēģiju, lai darba kārtības priekšplānā 
izvirzītu pārejas drošību, vienlaikus 
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un vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība 
bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū;

jauniešiem nodrošinot mobilitāti un 
vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība bez 
sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū;

Or. el

Grozījums Nr. 98
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 
un vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība 
bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū;

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 
un vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība 
bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū un kuras 
galvenokārt skar jaunas sievietes attiecībā 
uz viņu nespēju izmantot mātes tiesības 
un apvienot ģimenes dzīvi un darbu;

Or. it

Grozījums Nr. 99
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 
un vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība 
bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū;

11. mudina Komisiju pārskatīt 
elastdrošības stratēģiju, lai darba kārtības 
priekšplānā izvirzītu pārejas drošību, 
vienlaikus jauniešiem nodrošinot mobilitāti 
un vieglāku piekļuvi; uzsver, ka elastība 
bez sociālās drošības nav ilgtspējīgs to 
problēmu apkarošanas veids, ar kurām 
jaunieši sastopas darba tirgū, gluži pretēji 
tas ir veids, kā izvairīties no jauniešu 
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darba un sociālās nodrošināšanas 
tiesībām;

Or. el

Grozījums Nr. 100
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – ievaddaļa

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina dalībvalstis jaunatnes 
nodarbinātības stratēģiju valsts projektos 
ietvert visus četrus elastdrošības
komponentus, proti:

12. aicina dalībvalstis jaunatnes 
nodarbinātības stratēģiju valsts projektos 
ietvert četrus komponentus, proti:

Or. en

Grozījums Nr. 101
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – a) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

a. elastīgus un uzticamus līguma 
noteikumus,

a. drošus un uzticamus līguma noteikumus,

Or. en

Grozījums Nr. 102
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – b) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

b. visaptverošas mūžizglītības 
programmas, nodrošinot pastāvīgu prasmju 
uzlabošanu,

b. visaptverošas mūžizglītības apmācību, 
stažēšanās vai mācību programmas, 
nodrošinot pastāvīgu prasmju uzlabošanu,

Or. fr
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Grozījums Nr. 103
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – c) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c. efektīva darba tirgus politiku, kurā 
galvenā uzmanība vērsta uz prasmēm un 
iekļaušanu,

c. efektīva darba tirgus politiku, kurā 
galvenā uzmanība vērsta uz pieprasītām
prasmēm un iekļaušanu,

Or. en

Grozījums Nr. 104
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – c) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c. efektīva darba tirgus politiku, kurā 
galvenā uzmanība vērsta uz prasmēm un 
iekļaušanu,

c. efektīva darba tirgus un darbaspēka
politiku, kurā galvenā uzmanība vērsta uz 
prasmēm un iekļaušanu,

Or. it

Grozījums Nr. 105
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – c) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

c. efektīva darba tirgus politiku, kurā 
galvenā uzmanība vērsta uz prasmēm un 
iekļaušanu,

c. efektīva darba tirgus politiku, kurā 
galvenā uzmanība vērsta uz prasmēm, 
kvalitatīvām darba vietām un iekļaušanu,

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – ca) apakšpunkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

ca. efektīvus darbaspēka mobilitātes 
mehānismus, 

Or. el

Grozījums Nr. 107
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – d) apakšpunkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

d. sociālās drošības sistēmas, kas 
jauniešiem sniedz pārejas drošību, nevis 
izvirza tiem prasību būt elastīgiem;

d. sociālās drošības sistēmas, kas 
jauniešiem sniedz drošu pāreju starp 
dažādiem nodarbinātības stāvokļiem, no 
bezdarba uz darbu vai no apmācības uz 
darbu, nevis izvirza tiem prasību būt 
elastīgiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts – da) apakšpunkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

da. efektīvus uzraudzības mehānismus, lai 
nodrošinātu darba tiesības, 

Or. el

Grozījums Nr. 109
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 13. aicina dalībvalstis un sociālos partnerus 
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nodrošināt kvalitatīvu darbu, lai novērstu 
jauniešu nonākšanu „riskantās situācijās”; 
tāpat aicina sociālos partnerus sadarbībā ar 
Komisiju noteikt un ieviest obligātos
standartus to jauniešu aizsardzībai, kuri 
veic nedrošus vai zemas kvalitātes darbus;

nodrošināt kvalitatīvu darbu, lai novērstu 
jauniešu nonākšanu „riskantās situācijās”; 
tāpat aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus, pamatojoties uz spēkā esošajiem 
valstu tiesību aktiem, sadarbībā ar 
Komisiju noteikt un ieviest labākus
standartus to jauniešu aizsardzībai, kuri 
veic nedrošus vai zemas kvalitātes darbus;

Or. el

Grozījums Nr. 110
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju novērtēt jauniešu 
bezdarba un paaudžu taisnīguma ietekmi 
ilgtermiņā;

Or. de

Grozījums Nr. 111
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver nepieciešamību īstenot stingru 
un strukturētu sociālo dialogu visās 
darbavietās, lai pasargātu jaunos 
darbiniekus no ekspluatācijas un 
nestabila darba, kas bieži vien saistās ar 
pagaidu darbu; uzsver nepieciešamību 
sociālajiem partneriem risināt jauno 
darba ņēmēju problēmas un īpašās 
vajadzības;

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a  aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
vairāk, lai nodrošinātu, ka Direktīva par 
nodarbinātības vienlīdzību, kas 
nodarbinātībā nepieļauj diskrimināciju 
vecuma dēļ, ir transponēta pareizi un tiek 
efektīvi īstenota; uzskata, ka jāveic daudz 
vairāk, lai nodrošinātu, ka gan darba 
ņēmēji, gan darba devēji apzinās savas 
tiesības un pienākumus saskaņā ar 
minēto tiesību aktu;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus īstenot stratēģijas, informējot 
un izglītojot jauniešus par viņu darba 
tiesībām un dažādiem izvēles virzieniem 
viņu integrācijai darba tirgū; 

Or. el

Grozījums Nr. 114
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
sekmēt darba tirgus un izglītības saiknes 
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atjaunošanu, lai varētu izveidot tādus 
apmācību virzienus kā duālo apmācību, 
kas aptver teoriju un praktisko pieredzi, 
sniedzot jauniešiem nepieciešamās 
vispārējās prasmes un speciālās 
zināšanas; aicina Komisiju un dalībvalstis 
arī sniegt savu ieguldījumu izglītojošajās 
kampaņās par arodizglītību un apmācību 
(VET) un tehniskajām un 
uzņēmējdarbības studijām, lai minētos 
karjeras virzienus turpmāk uzskatītu nevis 
par nederīgu izvēli, bet gan par iespēju 
aizpildīt robus tehniskā darba tirgū, kurā 
pieprasījums izteikti palielinās, un no 
jauna atdzīvināt Eiropas ekonomiku;

Or. it

Grozījums Nr. 115
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b aicina dalībvalstis un sociālos 
partnerus veikt intensīvāku plānošanu un 
programmu īstenošanu, lai jauniešiem 
palielinātu piekļuvi darba tirgum, 
īstenojot aktīvu nodarbinātības politiku, jo 
īpaši tajos reģionos un nozarēs, kuros ir 
augsts bezdarba līmenis;

Or. el

Grozījums Nr. 116
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b mudina dalībvalstis mazināt jauniešu 
bezdarba ietekmi uz šo paaudžu pensiju 
tiesībām un, cēlsirdīgi ņemot vērā 
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izglītībai veltīto laiku, sniegt jauniešiem 
stimulu turpināt ilgo izglītošanās laiku;

Or. de

Grozījums Nr. 117
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
13.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.c aicina sociālos partnerus pastiprināt 
savus centienus, lai informētu jauniešus 
par viņu tiesībām piedalīties sociālajā 
dialogā, un atbalstīt šīs lielās ekonomiski 
aktīvās iedzīvotāju daļas līdzdalību to 
pārstāvju organizāciju struktūrvienībās; 

Or. el

Grozījums Nr. 118
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos
dalībvalstu tiesību aktus, kas katrā 
dalībvalstī ietekmē jauniešu dzīvi, lai 
pārliecinātos par to savietojamību ar
Direktīvu par nodarbinātības vienlīdzību;

14. aicina Komisiju un dalībvalstis
nodrošināt, ka dalībvalstu tiesību akti, kas 
ietekmē jauniešu dzīvi, un jo īpaši valsts 
tiesību akti, kas pamatojas uz Direktīvu 
par nodarbinātības vienlīdzību, netiek 
izmantoti, lai diskriminētu jauniešu 
piekļuvi sociālajiem pabalstiem;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos 
dalībvalstu tiesību aktus, kas katrā 
dalībvalstī ietekmē jauniešu dzīvi, lai 
pārliecinātos par to savietojamību ar 
Direktīvu par nodarbinātības vienlīdzību;

14. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos 
dalībvalstu tiesību aktus, kas katrā 
dalībvalstī ietekmē jauniešu dzīvi, lai 
pārliecinātos par to savietojamību ar 
Direktīvu 2000/78/EK par vienlīdzīgu 
attieksmi pret nodarbinātību attiecībā uz 
reliģiju, uzskatiem, invaliditāti, vecumu 
vai dzimumorientāciju;

Or. el

Grozījums Nr. 120
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos 
dalībvalstu tiesību aktus, kas katrā 
dalībvalstī ietekmē jauniešu dzīvi, lai 
pārliecinātos par to savietojamību ar 
Direktīvu par nodarbinātības vienlīdzību;

14. aicina Komisiju pārskatīt spēkā esošos 
dalībvalstu tiesību aktus, kas katrā 
dalībvalstī ietekmē jauniešu un gados 
jaunu darba ņēmēju dzīvi, lai 
pārliecinātos par to savietojamību ar 
Direktīvu par nodarbinātības vienlīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 121
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina dalībvalstis paredzēt 
iniciatīvas, ar ko nodrošināt, ka gados 
jaunie imigranti var iemācīties savas 
uzņēmējvalsts valodu, ka viņu izcelsmes 
valstī iegūtās kvalifikācijas tiek atzītas un 
ka viņiem ir piekļuve galvenajām 
prasmēm, tādējādi sekmējot viņu sociālo 
integrāciju un līdzdalību darba tirgū;
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Or. it

Grozījums Nr. 122
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Padomi iespējami drīz pieņemt 
ierosināto Padomes direktīvu par 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas, ņemot vērā 
Parlamenta atzinumu par šo tematu; 
uzskata, ka šis tiesību akts ir ļoti svarīgs 
cīņā pret negodīgu diskrimināciju vecuma 
dēļ, ar ko saskaras daudzi jaunieši;

Or. en

Grozījums Nr. 123
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno vecāku līdzdalību darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, piemēram, 
pagarinātās darba dienas skolas, un 
stimulus darba ņēmējiem gan valsts, gan 
privātajā sektorā, lai izveidotu bērnu 
aprūpes struktūrvienības, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

Or. el

Grozījums Nr. 125
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas par pieņemamu 
samaksu, tādējādi veicinot jauno māmiņu 
līdzdalību darba tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 126
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem 
pietiekamas un labākas bērnu aprūpes 
iespējas, tādējādi veicinot jauno māmiņu 
līdzdalību darba tirgū;

Or. de
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Grozījums Nr. 127
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu līdzdalību darba tirgū;

15. aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt jaunajiem vecākiem labākas 
bērnu aprūpes iespējas, tādējādi veicinot 
jauno māmiņu un jauno tēvu līdzdalību 
darba tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina, lai dalībvalstu sniegtā 
palīdzība jaunajiem vecākiem vai nu 
bērnu aprūpes, vai mazbērnu novietņu 
formā būtu pietiekama, lai neatturētu 
viņus no līdzdalības darba tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 129
Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis ieviest īstermiņa 
pasākumu, kas koncentrējas uz jauniem 
vīriešiem bezdarbniekiem krīzes skartajās 
nozarēs, nepazaudējot no redzeslauka 
ilgtermiņa problēmas, ar ko saskaras 
jaunas sievietes, mēģinot piekļūt darba 
tirgum;
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Or. en

Grozījums Nr. 130
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
rīcības pasākumus jauniešiem tajās darba 
tirgus jomās, kurās jauniešu īpatsvars ir 
nepietiekams, lai pārvarētu iepriekš 
notikušās vecuma diskriminācijas sekas 
un panāktu patiesi dažādu darbaspēka 
sastāvu; norāda uz veiksmīgu pieredzi 
saistībā ar pozitīvas rīcības pasākumiem 
diskriminācijas apkarošanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
rīcības pasākumus jauniešiem tajās darba 
tirgus jomās, kurās jauniešu īpatsvars ir 
nepietiekams, lai pārvarētu iepriekš 
notikušās vecuma diskriminācijas sekas un 
panāktu patiesi dažādu darbaspēka sastāvu; 
norāda uz veiksmīgu pieredzi saistībā ar 
pozitīvas rīcības pasākumiem 
diskriminācijas apkarošanā;

16. aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas 
rīcības pasākumus jauniešiem tajās darba 
tirgus jomās, kurās jauniešu īpatsvars ir 
nepietiekams, lai pārvarētu iepriekš 
notikušās vecuma diskriminācijas sekas un 
panāktu patiesi dažādu darbaspēka sastāvu, 
vajadzības gadījumā nodrošinot 
pietiekamas iespējas jauniešiem 
invalīdiem; norāda uz veiksmīgu pieredzi 
saistībā ar pozitīvas rīcības pasākumiem 
diskriminācijas apkarošanā;

Or. el
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Grozījums Nr. 132
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina nozares uzņēmumos un 
organizācijās iedzīvināt paaudžu 
partnerības un tādējādi izveidot aktīvu 
zināšanu apmaiņu un produktīvi apvienot 
dažādu paaudžu pieredzi;

Or. de

Grozījums Nr. 133
Mara Bizzotto

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu 
iespēju izveidot neatkarīgu pieauguša 
cilvēka dzīvesveidu;

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
apņemties veikt pasākumus, lai padarītu 
piekļuvi darba tirgum elastīgāku un 
drošāku, tādējādi nodrošinot, ka jaunieši 
var sasniegt šo mērķi un neatkarīgu 
pieauguša cilvēka dzīvesveidu;

Or. it

Grozījums Nr. 134
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis izrādīt 
lielāku apņemšanos apkarot jauniešu 
bezdarbu un nestabilu darbu, lai jaunieši
varētu baudīt minimālo ienākumu līmeni, 
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izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 
dzīvesveidu;

kas tiem sniegtu iespēju izveidot 
neatkarīgu pieauguša cilvēka dzīvesveidu;

Or. es

Grozījums Nr. 135
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu 
iespēju izveidot neatkarīgu pieauguša 
cilvēka dzīvesveidu;

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts finansiālais 
atbalsts, kas tiem sniegtu iespēju izveidot 
neatkarīgu pieauguša cilvēka dzīvesveidu;

Or. de

Grozījums Nr. 136
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 
dzīvesveidu;

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts pienācīgs
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 
dzīvesveidu;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 
dzīvesveidu;

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
sagatavoties neatkarīgam pieauguša 
cilvēka dzīvesveidam;

Or. fr

Grozījums Nr. 138
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 
dzīvesveidu;

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais
ienākumu līmenis, pievienojoties tādām 
iniciatīvām kā Mūžizglītības programmā 
iekļautajām iniciatīvām, kas tiem sniegtu 
iespēju izveidot neatkarīgu pieauguša 
cilvēka dzīvesveidu;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 

17. atzīst finansiālās neatkarības nozīmi 
jauniešu dzīvē un aicina dalībvalstis 
nodrošināt, lai visiem jauniešiem 
individuāli tiktu nodrošināts minimālais 
ienākumu līmenis, kas tiem sniegtu iespēju 
izveidot neatkarīgu pieauguša cilvēka 
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dzīvesveidu; dzīvesveidu; dalībvalstīm būtu jāpieņem 
politika, lai nodrošinātu, ka visiem 
jauniešiem ir tiesības uz ienākumiem, kas 
izriet no vispārējiem darba līgumiem un 
darba koplīgumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 140
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina dalībvalstis noteikt par 
pienākumu jauniešiem līdz 18 gadu 
vecumam turpināt izglītošanos vai 
apmācību, ja vēl nav sekmīgi pabeigta 
izglītība;

Or. de

Grozījums Nr. 141
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
jaunieši var, ja viņi to vēlas, saņemt reālu 
palīdzību, lai izvēlētos savas karjeras 
iespējas, uzzinātu par savām tiesībām un 
pārzinātu savu ienākumu minimumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 142
Joe Higgins

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

17.a aicina Komisiju pārbaudīt, vai tiesību 
akti dažās dalībvalstīs, piemēram, vienāda 
zemākā minimālā alga jauniešiem un 
pieaugušajiem AK, samazināti 
nodarbinātības pabalsti jauniešiem 
Dānijā, jauniešu līdz 25 gadiem 
izslēgšana no Revenu minimum 
d'insertion Francijā un no ALG II 
mājokļu pabalsta daļas Vācijā, ietver 
diskrimināciju vecuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Joe Higgins

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. iesaka Padomei un Komisijai ierosināt 
Eiropas Jaunatnes garantijas ieviešanu, kas 
katram jaunietim ES nodrošinātu tiesības 
saņemt darba, mācekļa prakses, papildu 
apmācības vai apvienota darba un mācību 
piedāvājumu ne vairāk kā pēc 6 mēnešu 
ilga bezdarba perioda;

18. iesaka Padomei un Komisijai ierosināt 
Eiropas Jaunatnes garantijas ieviešanu, kas 
katram jaunietim ES nodrošinātu tiesības 
saņemt piemērota, labi apmaksāta darba 
atbilstoši viņu kvalifikācijai un prasmēm, 
mācekļa prakses, papildu apmācības vai 
apvienota darba un mācību piedāvājumu, 
tiklīdz viņi kļūst par bezdarbniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. iesaka Padomei un Komisijai ierosināt 
Eiropas Jaunatnes garantijas ieviešanu, kas 
katram jaunietim ES nodrošinātu tiesības 
saņemt darba, mācekļa prakses, papildu 

18. iesaka Padomei un Komisijai ierosināt 
Eiropas Jaunatnes garantijas ieviešanu, kas 
katram jaunietim ES nodrošinātu tiesības 
saņemt darba, mācekļa prakses, papildu 
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apmācības vai apvienota darba un mācību 
piedāvājumu ne vairāk kā pēc 6 mēnešu 
ilga bezdarba perioda;

apmācības vai apvienota darba un mācību 
piedāvājumu ne vairāk kā pēc 6 mēnešu 
ilga bezdarba perioda proporcionāli 
pieprasījumam darba tirgū, ja ir ieviesti 
piemēroti pārskata mehānismi, lai 
uzraudzītu attīstību darba tirgū;

Or. el

Grozījums Nr. 145
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina noteikt jaunus saistošus 
kritērijus attiecībā uz jaunatni; lūdz
Komisiju katru gadu izvērtēt spēkā esošos 
kritērijus attiecībā uz jaunatni, kā arī 
Jaunatnes garantiju, lai sniegtu informāciju 
par rezultātiem un izaugsmi;

20. aicina Komisiju katru gadu izvērtēt 
spēkā esošos kritērijus attiecībā uz 
jaunatni, kā arī Jaunatnes garantiju, lai 
sniegtu informāciju par rezultātiem un 
izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina noteikt jaunus saistošus
kritērijus attiecībā uz jaunatni; lūdz 
Komisiju katru gadu izvērtēt spēkā esošos 
kritērijus attiecībā uz jaunatni, kā arī 
Jaunatnes garantiju, lai sniegtu 
informāciju par rezultātiem un izaugsmi;

20. aicina veikt novērtējumu par vajadzību 
izveidot jaunus kritērijus attiecībā uz 
jaunatni; lūdz Komisiju katru gadu izvērtēt 
spēkā esošos kritērijus attiecībā uz 
jaunatni, lai sniegtu informāciju par 
rezultātiem un izaugsmi;

Or. es
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Grozījums Nr. 147
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina noteikt jaunus saistošus kritērijus 
attiecībā uz jaunatni; lūdz Komisiju katru 
gadu izvērtēt spēkā esošos kritērijus 
attiecībā uz jaunatni, kā arī Jaunatnes 
garantiju, lai sniegtu informāciju par 
rezultātiem un izaugsmi;

20. aicina noteikt jaunus saistošus kritērijus 
attiecībā uz jaunatni; lūdz Komisiju katru 
gadu izvērtēt spēkā esošos kritērijus 
attiecībā uz jaunatni, kā arī Jaunatnes 
garantiju, lai sniegtu informāciju par 
rezultātiem un izaugsmi, pamatojoties uz 
statistikas datiem, kas ir labāk sadalīti un 
izanalizēti, jo īpaši pēc dzimuma un 
vecuma grupām;

Or. it

Grozījums Nr. 148
David Casa

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Padomi un Komisiju vienoties 
par jauniem, uzlabotiem pārvaldības 
instrumentiem darbam ar jaunatnes 
nodarbinātības jautājumu, un nodrošināt 
šos instrumentus;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 149
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Padomi un Komisiju vienoties 
par jauniem, uzlabotiem pārvaldības 
instrumentiem darbam ar jaunatnes 

svītrots
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nodarbinātības jautājumu, un nodrošināt 
šos instrumentus;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. aicina Padomi un Komisiju vienoties 
par jauniem, uzlabotiem pārvaldības 
instrumentiem darbam ar jaunatnes 
nodarbinātības jautājumu, un nodrošināt 
šos instrumentus;

21. aicina Padomi un Komisiju vienoties 
par jauniem, uzlabotiem pārvaldības un 
internetā pieejamās informācijas
instrumentiem darbam ar jaunatnes 
nodarbinātības jautājumu, un nodrošināt 
šos instrumentus;

Or. el

Grozījums Nr. 151
Roger Helmer

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. iesaka izveidot pastāvīgu ES jaunatnes 
darba grupu, ietverot jaunatnes 
organizācijas, dalībvalstis, Komisiju, 
Parlamentu un sociālos partnerus, lai 
pārraudzītu norises jaunatnes 
nodarbinātības jomā, veicinātu 
starpnozaru politiku, dalītos ar 
paraugprakses piemēriem un uzsāktu 
jaunas politikas;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Stephen Hughes

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Eiropas institūcijas parādīt 
labu piemēru, izņemot no savām 
attiecīgajām tīmekļa vietnēm reklāmu par 
neapmaksātām stažēšanās iespējām un 
maksāt
- minimālo pabalstu, pamatojoties uz 
prakses vietā esošajiem iztikas izmaksu 
standartiem,
- sociālās nodrošināšanas pabalstus
visiem saviem praktikantiem;

Or. en


