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Grozījums Nr. 1
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju 
1979. gadā pieņemto Konvenciju par 
jebkādas sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu (CEDAW),

Or. en

Grozījums Nr. 2
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
2. atsauce 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju, ko atkārtoti 
apstiprināja 1993. gada Pasaules 
cilvēktiesību konferencē, un jo īpaši tās 3., 
16., 18., 23., 25., 26., un 29. pantu,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo 
cilvēktiesību deklarāciju, ko atkārtoti 
apstiprināja 1993. gada Pasaules 
cilvēktiesību konferencē, un jo īpaši tās 3., 
16., 18., 23., 25., 26., 27. un 29. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
5. atsauce 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 26 un 
Nr. 131 par minimālās algas noteikšanu,

– ņemot vērā Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) Konvenciju Nr. 26 un 
Nr. 131 par minimālās algas noteikšanu un 
Konvenciju Nr. 29 un Nr. 105 par 
piespiedu darba atcelšanu,
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
5.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā SDO ziņojumu „Vispasaules 
alianse pret piespiedu darbu — globālais 
ziņojums par SDO Deklarācijas par 
pamatprincipiem un tiesībām darbā 
īstenošanu — ģenerāldirektora 
2005. gada ziņojums”,

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
5.b atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 34., 35. un 36. pantu, 
kurā īpaši uzsvērtas tiesības uz sociālo 
palīdzību un palīdzību mājokļu jomā, 
augstu cilvēku veselības aizsardzības 
līmeni un pieeju pakalpojumiem ar 
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 1,
1 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
5.c atsauce (jauna) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas ziņojumu un Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas 
atzinumu (A6-0364/2008),

Or. en

Grozījums Nr. 7
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
16. atsauce 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2009. gada 6. maija 
rezolūciju par tādu cilvēku aktīvu 
iekļaušanu, kuri ir atstumti no darba tirgus,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 
3. oktobra Ieteikumu COM(2008)0639 un 
Parlamenta 2009. gada 6. maija rezolūciju 
par tādu cilvēku aktīvu iekļaušanu, kuri ir 
atstumti no darba tirgus,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Frédéric Daerden, Kathleen Van Brempt

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2008. gada 
3. oktobra paziņojumu attiecībā uz 
Komisijas ieteikumu par tādu cilvēku 
aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no 
darba tirgus,

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 
3. oktobra ieteikumu par tādu cilvēku 
aktīvu integrāciju, kuri ir atstumti no 
darba tirgus,

Or. it

Grozījums Nr. 10
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
16.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā tā 2008. gada 22. aprīļa 
Rakstisko deklarāciju Nr. 111/2007 par 
bezpajumtniecības uz ielām izbeigšanu,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 
27. aprīļa priekšlikumu Padomes 
lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības 
politikas pamatnostādnēm,

Or. en

Grozījums Nr. 12
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

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

A.a tā kā nabadzība un sociālā atstumtība 
ir cilvēka cieņas un pamattiesību 
pārkāpums un tā kā ieņēmumu atbalsta 
plānu galvenajam mērķim jābūt palīdzēt 
cilvēkiem pārvarēt nabadzību un 
nodrošināt viņiem iespēju dzīvot ar cieņu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, neraugoties uz visiem paziņojumiem 
par nabadzības mazināšanu, sociālā 
nevienlīdzība ir palielinājusies, un 
2008. gada beigās 17 % jeb 85 miljoni 
iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības 
sliekšņa pat pēc sociālo pārvedumu 
saņemšanas 11, taču 2005. gadā šis rādītājs 
bija 16 % un 2000. gadā — 15 % ES 
15 dalībvalstīs;

B. tā kā, neraugoties uz ekonomisko 
labklājību un visiem paziņojumiem par 
nabadzības mazināšanu, sociālā 
nevienlīdzība ir palielinājusies, un 
2008. gada beigās 17 % jeb 85 miljoni 
iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības 
sliekšņa pat pēc sociālo pārvedumu 
saņemšanas 11, taču 2005. gadā šis rādītājs 
bija 16 % un 2000. gadā — 15 % ES 
15 dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā, neraugoties uz visiem paziņojumiem 
par nabadzības mazināšanu, sociālā 
nevienlīdzība ir palielinājusies, un 

tā kā, neraugoties uz visiem paziņojumiem 
par nabadzības mazināšanu, sociālā 
nevienlīdzība ir palielinājusies, un 

                                               
11 Nacionālais nabadzības riska slieksnis ir 60 % no nacionālās ienākumu mediānas, kas ir 
mazāki par vidējiem ienākumiem.
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2008. gada beigās 17 % jeb 85 miljoni 
iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības 
sliekšņa pat pēc sociālo pārvedumu 
saņemšanas 11, taču 2005. gadā šis rādītājs 
bija 16 % un 2000. gadā — 15 % ES 
15 dalībvalstīs;

2008. gada beigās 17 % jeb 85 miljoni 
iedzīvotāju dzīvoja zem nabadzības 
sliekšņa pēc sociālo pārvedumu 
saņemšanas 11, taču 2005. gadā šis rādītājs 
bija 16 % un 2000. gadā — 15 % ES 
15 dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā izaugsme un nodarbinātība vien 
nav spējusi mazināt nabadzību; tā kā 
sociālajiem pārvedumiem ir liela nozīme 
nabadzības mazināšanā, un tie darbojas 
kā automātisks stabilizators krīzes laikā, 
samazinot nabadzības risku par 38 % 
(2008. gada dati), lai gan to nabadzības 
mazināšanas ietekmes līmenis dalībvalstīs 
būtiski atšķiras robežās no 50 vai vairāk 
procentiem dažās valstīs līdz 17 vai mazāk 
procentiem citās, liecinot par izdevumu 
apjoma atšķirībām, kas ir 12 līdz 30 % no 
IKP, un sociālās aizsardzības sistēmu 
efektivitāti un lietderību;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nabadzības riska līmenis bērniem 
un jauniešiem vecumā līdz 17 gadiem ir 
augstāks nekā pārējiem iedzīvotājiem, un 
2008. gadā šis līmenis bija 20 % ES 27 
dalībvalstīs, no kurām visaugstākais 

C. tā kā nabadzības riska līmenis bērniem 
un jauniešiem vecumā līdz 17 gadiem ir 
augstāks nekā pārējiem iedzīvotājiem, un 
2008. gadā šis līmenis bija 20 % ES 27 
dalībvalstīs, no kurām visaugstākais 
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reģistrētais līmenis bija Rumānijā (33 %), 
Bulgārijā (26 %), Itālijā un Latvijā 
(25 %), Spānijā (24 %), Grieķijā, 
Portugālē, Lietuvā un Apvienotajā 
Karalistē (23 %) un Polijā (22 %);

līmenis bija 33 %;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā arī vecāki cilvēki ir pakļauti 
augstākam nabadzības riskam nekā citas 
iedzīvotāju grupas, un 2008. gadā ES 27 
dalībvalstīs nabadzības riska līmenis 
personām, kuru vecums ir vismaz 65 gadi, 
bija 19 %;

D. tā kā arī vecāki cilvēki ir pakļauti 
augstākam nabadzības riskam nekā citas 
iedzīvotāju grupas, un 2008. gadā ES 27 
dalībvalstīs nabadzības riska līmenis 
personām, kuru vecums ir vismaz 65 gadi, 
bija 19 %, 2005. gadā šis rādītājs bija 
19 % un 2000. gadā — 17 %;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nepastāvīgu darba attiecību 
pieaugums un atalgojuma samazināšanās 
palielina darba ņēmēju nabadzības riska 
līmeni, un 2008. gadā vidējais nabadzības 
riska līmenis nodarbinātajiem 
iedzīvotājiem bija 8 % ES 27 dalībvalstīs, 
no kurām visaugstākais riska līmenis 
reģistrēts Rumānijā (17 %), Grieķijā 
(14 %), Polijā un Portugālē (12 %), 
Spānijā un Latvijā (11 %);

E. tā kā ilgstoši augstais nepastāvīgu darba 
attiecību līmenis un zemais atalgojums 
noteiktās nozarēs nosaka to, ka darba 
ņēmēju nabadzības riska līmenis ir 
nemainīgi augsts, un tā kā 2008. gadā 
vidējais nabadzības riska līmenis 
nodarbinātajiem iedzīvotājiem bija 8 % ES 
27 dalībvalstīs, lai gan 2005. gadā ES 
15 dalībvalstīs šis rādītājs bija 8 % un 
2000. gadā — 7 %;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā Padomes 1992. gada 24. jūnija 
Ieteikumā 92/441/EEK dalībvalstis tiek 
aicinātas atzīt cilvēka pamattiesības uz 
pietiekamiem resursiem un sociālo 
palīdzību, lai dzīvotu cilvēka cienīgu dzīvi; 
tā kā Padomes 1992. gada 27. jūlija 
Ieteikumā 92/442/EEK dalībvalstis tiek 
aicinātas garantēt pienācīgu dzīves 
līmeni; tā kā1999. gada 17. decembra 
secinājumos Padome apstiprina sociālās 
integrācijas veicināšanu kā vienu no 
sociālās aizsardzības modernizācijas un 
uzlabošanas mērķiem;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju, kas 
pakļauti nabadzības riskam, ir sievietes 
saistībā ar bezdarbu, nepastāvīgu un zemi 
apmaksātu darbu, diskrimināciju 
atalgojuma jomā un zemākām pensijām;

F. tā kā liela daļa iedzīvotāju, kas pakļauti 
nabadzības riskam, ir sievietes saistībā ar 
bezdarbu, nepastāvīgu un zemi apmaksātu 
darbu, diskrimināciju atalgojuma jomā un 
zemākām pensijām;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju, kas 
pakļauti nabadzības riskam, ir sievietes 
saistībā ar bezdarbu, nepastāvīgu un zemi 
apmaksātu darbu, diskrimināciju 
atalgojuma jomā un zemākām pensijām;

F. tā kā lielākā daļa iedzīvotāju, kas 
pakļauti nabadzības riskam, ir sievietes 
saistībā ar bezdarbu, nedalītu atbildību par 
aprūpi, nepastāvīgu un zemi apmaksātu 
darbu, diskrimināciju atalgojuma jomā un 
zemākām pensijām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā nav pieejami oficiāli ES līmeņa 
dati par galējas nabadzības situācijām, 
piemēram, bezpajumtniecību, un tāpēc ir 
sarežģīti sekot līdzi jaunākajām 
tendencēm;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā risks nonākt galējā nabadzībā 
sievietēm ir lielāks nekā vīriešiem; tā kā 
pastāvīgā nabadzības feminizācijas 
tendence Eiropas sabiedrībā mūsdienās 
parāda to, ka pašreizējās sociālās 
aizsardzības sistēmas un daudzas Eiropas 
Savienības sociālās, ekonomiskās un 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
nav izstrādātas, lai apmierinātu sieviešu 
vajadzības vai lai risinātu sieviešu darba 
atšķirības; tā kā sieviešu nabadzība un 
sociālā atstumtība Eiropā prasa 
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specifisku, dažādu un dzimumiem 
atbilstīgu politisko atbildes reakciju;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
F.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.b tā kā risks nonākt galējā nabadzībā 
sievietēm ir lielāks nekā vīriešiem, it īpaši 
vecumā, jo sociālās drošības sistēmu 
pamatā bieži ir nepārtraukta algota darba 
princips; tā kā, lai saņemtu 
individualizētās tiesības uz minimālajiem 
ienākumiem nabadzības novēršanai, par 
priekšnosacījumu nevajadzētu noteikt 
iemaksas, kuras saistītas ar darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
F.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.b tā kā jauniešu bezdarbs ir sasniedzis 
vēl nepieredzētu līmeni — 21,4 % Eiropas 
Savienībā —, svārstoties no 7,6 % 
Nīderlandē līdz 44,5 % Spānijā un 43,8 % 
Latvijā, un tā kā jauniešiem piedāvātā 
stažēšanās un prakse nereti netiek 
apmaksāta vai atalgojums ir zems;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
F.c apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.c tā kā finanšu un ekonomiskās krīzes 
dēļ ir mazinājies darbavietu piedāvājums 
— saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem 
kopš 2008. gada septembra ir zaudēti 
vairāk nekā 5 miljoni darbavietu — un 
pieaugusi nedrošība;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Franz Obermayr

Rezolūcjas priekšlikums
G. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 
veidošanu par sociālo atstumtību un aktīvas 
iekļaušanas veicināšanu, un tādēļ ir 
jānodrošina taisnīga ienākumu un
bagātības resursu pārdale un jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina efektīvu 
ekonomisko un sociālo kohēziju;

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 
veidošanu par nabadzību un tās izraisīto
sociālo atstumtību un aktīvas iekļaušanas 
veicināšanu, un tādēļ ir jānodrošina 
taisnīgāka bagātības resursu pārdale un 
jāveic pasākumi, ar kuriem nodrošina 
efektīvu ekonomisko un sociālo kohēziju;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 
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veidošanu par sociālo atstumtību un 
aktīvas iekļaušanas veicināšanu, un tādēļ 
ir jānodrošina taisnīga ienākumu un 
bagātības resursu pārdale un jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina efektīvu 
ekonomisko un sociālo kohēziju;

veidošanu un politiskās atbildes reakcijas 
uzlabošanu attiecībā uz sociālo atstumtību, 
jāveicina aktīva integrācija, jānodrošina 
pienācīgi ienākumi, pieeja kvalitatīviem 
pakalpojumiem un atbalstoša pieeja 
pienācīgas kvalitātes darba 
nodrošināšanā, un tādēļ ir jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale un jāveic pasākumi, ar kuriem 
nodrošina efektīvu ekonomisko un sociālo 
kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 
veidošanu par sociālo atstumtību un 
aktīvas iekļaušanas veicināšanu, un tādēļ 
ir jānodrošina taisnīga ienākumu un 
bagātības resursu pārdale un jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina efektīvu 
ekonomisko un sociālo kohēziju;

G. tā kā Eiropas gadā cīņai pret nabadzību 
un sociālo atstumtību jāveido apziņa par 
sociālo atstumtību un jāatbalsta 
instrumenti un politikas jomas, ko 
izmanto, lai mazinātu ekonomiskās un 
sociālās atšķirības Eiropas reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Lívia Járóka

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 
veidošanu par sociālo atstumtību un aktīvas 
iekļaušanas veicināšanu, un tādēļ ir 
jānodrošina taisnīga ienākumu un 

G. tā kā Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību jābūt 
izšķirīgi svarīgai ietekmei uz apziņas 
veidošanu par sociālo atstumtību un aktīvas 
iekļaušanas veicināšanu, un tādēļ ir 
jānodrošina taisnīga ienākumu un 
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bagātības resursu pārdale un jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina efektīvu 
ekonomisko un sociālo kohēziju;

bagātības resursu pārdale un jāveic 
pasākumi, ar kuriem nodrošina efektīvu 
ekonomisko un sociālo kohēziju, un tā kā 
minimālie ienākumi var nodrošināt 
pienācīgu drošības tīklu marginalizētiem 
un mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem, kas 
saskaras ar nabadzību un sociālo 
atstumtību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā atbilstīgi jānovērtē ekonomiskā 
un finanšu situācija ES 27 dalībvalstīs, lai 
mudinātu dalībvalstis noteikt minimālo 
ienākumu slieksni, kas palīdzētu 
paaugstināt dzīves līmeni, vienlaicīgi 
veicinot konkurētspējīgu uzvedību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzībai un sociālajai 
atstumtībai ir daudzdimensionāls 
raksturs, un ir īpaši neaizsargātas 
iedzīvotāju grupas (bērni, sievietes un 
vecāki cilvēki), tostarp invalīdi, imigranti, 
daudzbērnu ģimenes un vientuļie vecāki, 
hroniskie slimnieki un bezpajumtnieki, kā 
arī nabadzības un sociālās atstumtības 
novēršana un apkarošana ir jāintegrē
citās politikas jomās, lai nodrošinātu 
vispārēju piekļuvi sabiedriskiem 
pakalpojumiem, kvalitatīvām darbavietām, 

J. tā kā jāņem vērā nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālais 
raksturs, nepieciešamība integrēt 
nabadzības un sociālās atstumtības
novēršanas un apkarošanas pasākumus 
un instrumentus citās Eiropas politikas 
jomās, izstrādājot pamatnostādnes 
dalībvalstīm, lai iekļautu tos dalībvalstu 
politikas dokumentos, nodrošinot piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, taisnīgu 
sociālo un ekonomisko vidi, kā arī darba 
apstākļus un tiesības, kas sekmē taisnīgu 



PE441.188v02-00 16/92 AM\817360LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

kurās nodrošina tiesību ievērošanu, kā arī 
ienākumiem, kas ļautu nodrošināt cienīgu 
dzīvi;

atalgojumu un veicina tirgu 
konkurētspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, kvalitatīvām 
darbavietām, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas ļautu 
nodrošināt cienīgu dzīvi;

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes, vecāki cilvēki, invalīdi un citas 
grupas), tostarp invalīdi, imigranti, arī 
nereģistrēti migranti, etniskās minoritātes, 
tostarp romi, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvas sociālā 
nodrošinājuma un sociālās aizsardzības 
sistēmas, vispārēju piekļuvi kvalitatīviem
sabiedriskiem pakalpojumiem, kvalitatīvām 
darbavietām, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas ļautu 
nodrošināt cienīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
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invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, 
kvalitatīvām darbavietām, kurās nodrošina 
tiesību ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas 
ļautu nodrošināt cienīgu dzīvi;

invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
valsts infrastruktūrai un pakalpojumiem 
ar vispārēju nozīmi, kvalitatīvai 
darbavietai un darbavietai, kurā nodrošina 
tiesību ievērošanu, kā arī garantētiem 
minimālajiem ienākumiem, kas ļauj 
novērst nabadzību un nodrošina 
iedzīvotāju līdzdalību sociālajā, kultūras 
un politiskajā jomā un cilvēka cienīgu 
dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, kvalitatīvām 
darbavietām, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas ļautu 
nodrošināt cienīgu dzīvi;

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
trūcīgas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
pieejamiem sabiedriskiem pakalpojumiem, 
kvalitatīvām darbavietām, kurās nodrošina 
tiesību ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas 
ļautu nodrošināt cienīgu dzīvi;

Or. hu
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Grozījums Nr. 36
Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, kvalitatīvām 
darbavietām, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas ļautu 
nodrošināt cienīgu dzīvi;

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, minoritātes, it sevišķi 
romi, daudzbērnu ģimenes un vientuļie 
vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, kvalitatīvām 
darbavietām, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas ļautu 
nodrošināt cienīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, 
kvalitatīvām darbavietām, kurās nodrošina 
tiesību ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas 
ļautu nodrošināt cienīgu dzīvi;

J. tā kā nabadzībai un sociālajai atstumtībai 
ir daudzdimensionāls raksturs, un ir īpaši 
neaizsargātas iedzīvotāju grupas (bērni, 
sievietes un vecāki cilvēki), tostarp 
invalīdi, imigranti, daudzbērnu ģimenes un 
vientuļie vecāki, hroniskie slimnieki un 
bezpajumtnieki, kā arī nabadzības un 
sociālās atstumtības novēršana un 
apkarošana ir jāintegrē citās politikas 
jomās, lai nodrošinātu vispārēju piekļuvi 
sabiedriskiem pakalpojumiem, pienācīgas 
kvalitātes darbavietām, kurās nodrošina 
tiesību ievērošanu, kā arī ienākumiem, kas 
ļautu nodrošināt cienīgu dzīvi;
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā ārkārtīgi augstais nabadzības 
līmenis ne tikai ietekmē sociālo kohēziju 
Eiropā, bet arī mūsu ekonomiku, jo 
pastāvīga lielas mūsu sabiedrības daļas 
atstumtība mazina mūsu ekonomikas 
konkurētspēju un palielina spiedienu uz 
dalībvalstu mājsaimniecībām;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale;

K. tā kā it sevišķi Eiropas stratēģijā 
2020. gadam ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale;

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai, 
sociālajai un teritoriālajai kohēzijai un 
cilvēka pamattiesību aizsardzībai, kas arī 
nozīmē, ka jāpanāk līdzsvars starp 
ekonomikas, nodarbinātības, sociālo,
reģionālo un vides politiku, kā arī 
jānodrošina taisnīga ienākumu un 
bagātības resursu pārdale;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale;

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīgāka bagātības resursu pārdale;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 

tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, piešķirot 
prioritāti ekonomiskajai un sociālajai 
kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
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taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale;

taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale, un tāpēc attiecībā uz visiem 
lēmumiem jāveic sociālās ietekmes 
pētījumi un jāpiemēro Lisabonas līgumā 
iekļautā horizontālā sociālā klauzula;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale;

K. tā kā ir jānosaka vispārējs mērķis, 
piešķirot prioritāti ekonomiskajai un 
sociālajai kohēzijai un cilvēka pamattiesību 
aizsardzībai, kas arī nozīmē, ka jāpanāk 
līdzsvars starp ekonomikas, nodarbinātības, 
sociālo un vides politiku, kā arī jānodrošina 
taisnīga ienākumu un bagātības resursu 
pārdale, ņemot vērā demogrāfiskās slodzes 
dramatiskās izmaiņas;

Or. hu

Grozījums Nr. 44
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā cilvēka cieņas ievērošana ir 
viens no Eiropas Savienības 
pamatprincipiem, kurš paredz veicināt 
pilnīgu nodarbinātību un sociālo 
progresu, cīnīties pret sociālo atstumtību 
un diskrimināciju un veicināt taisnīgumu 
un sociālo aizsardzību;

Or. it
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Grozījums Nr. 45
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā cīņas pret nabadzību un sociālo 
atstumtību būtiskākajam mērķim jābūt 
darbavietu izveidei, kas nodrošina iespēju 
saņemt taisnīgu atalgojumu par 
pienācīgas kvalitātes darbu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu 
finansējuma piemērošana, palielināšana un 
labāka izmantošana sociālās iekļaušanas 
īstenošanā un kvalitatīvu darbavietu 
radīšanā;

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu 
finansējuma piemērošana, palielināšana un 
labāka izmantošana sociālās iekļaušanas 
īstenošanā un kvalitatīvu darbavietu 
radīšanā, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu;

Or. de

Pamatojums

J apsvērumā minētais jēdziens „kvalitatīvas darbavietas, kurās nodrošina tiesību 
ievērošanu”, būtu jāmin arī šeit, izmantojot tādu pašu formulējumu. Vienāds uzsvars jāliek uz 
abiem šā jēdziena aspektiem.

Grozījums Nr. 47
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu 
finansējuma piemērošana, palielināšana un 
labāka izmantošana sociālās iekļaušanas 
īstenošanā un kvalitatīvu darbavietu 
radīšanā;

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu 
finansējuma piemērošana, palielināšana un 
labāka izmantošana sociālās iekļaušanas 
īstenošanā un kvalitatīvu un pieejamu
darbavietu radīšanā;

Or. hu

Grozījums Nr. 48
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu 
finansējuma piemērošana, palielināšana un 
labāka izmantošana sociālās iekļaušanas 
īstenošanā un kvalitatīvu darbavietu 
radīšanā;

L. tā kā ir jānodrošina struktūrfondu 
finansējuma piemērošana, palielināšana un 
labāka izmantošana nabadzības 
mazināšanā, sociālās iekļaušanas 
īstenošanā un kvalitatīvu darbavietu 
radīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir 
nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās 
kohēzijas līmeņa nodrošināšanā, lai 
garantētu sociālo iekļaušanu, kas nozīmē
arī to, ka jāuzlabo izglītības līmenis 
personām, kuras ir atstumtas no darba 
tirgus, un jānodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pamattiesību īstenošanā;

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir 
nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās 
kohēzijas līmeņa nodrošināšanā, lai 
garantētu sociālo iekļaušanu, kas nozīmē
arī to, ka jāuzlabo prasmju un izglītības 
līmenis personām, kuras saskaras ar risku 
tikt atstumtas no darba tirgus tajā valdošās 
konkurences dēļ, un arī jānodrošina 
vienlīdzīgas iespējas iekļūt darba tirgū un 
izkļūt no tā;
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcija priekšlikums
M. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir 
nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās 
kohēzijas līmeņa nodrošināšanā, lai 
garantētu sociālo iekļaušanu, kas nozīmē
arī to, ka jāuzlabo izglītības līmenis 
personām, kuras ir atstumtas no darba 
tirgus, un jānodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pamattiesību īstenošanā;

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir 
nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās 
kohēzijas līmeņa nodrošināšanā, lai 
garantētu sociālo iekļaušanu, kas nozīmē
arī to, ka jāparedz individuāli garantēti 
minimālie ienākumi, kas mazina 
nabadzību, jāuzlabo izglītības un zināšanu
līmenis personām, kuras ir atstumtas no 
darba tirgus, un jānodrošina vienlīdzīgas 
iespējas pamattiesību īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir 
nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās 
kohēzijas līmeņa nodrošināšanā, lai 
garantētu sociālo iekļaušanu, kas nozīmē
arī to, ka jāuzlabo izglītības līmenis 
personām, kuras ir atstumtas no darba 
tirgus, un jānodrošina vienlīdzīgas iespējas 
pamattiesību īstenošanā;

M. tā kā sociālās aizsardzības sistēmām ir 
nozīme attīstībai nepieciešamā sociālās 
kohēzijas līmeņa nodrošināšanā, lai 
garantētu sociālo iekļaušanu un finanšu 
krīzes netiešo sociālo seku likvidēšanu, 
kas nozīmē arī to, ka jāuzlabo izglītības 
līmenis personām, kuras ir atstumtas no 
darba tirgus, un jānodrošina vienlīdzīgas 
iespējas pamattiesību īstenošanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 52
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
M.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā minimālo ienākumu shēmu 
ieviešana un nostiprināšana ir nozīmīgs 
un efektīvs risinājums, lai mazinātu 
nabadzību, atbalstot sociālo integrāciju 
un pieeju darba tirgum un nodrošinot 
cilvēkiem pienācīgus dzīves apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Corina Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
M.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.a tā kā katrs piektais ES iedzīvotājs 
vecumā līdz 25 gadiem ir bezdarbnieks, 
taču strādājošie, kuri vecāki par 
55 gadiem, ir Eiropas pilsoņi, kurus 
visvairāk skāris bezdarbs un kuri turklāt 
saskaras ar specifisku un nopietnu 
problēmu, proti, kļūstot vecākiem, 
samazinās viņu iespēja atrast darbu;

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
M.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M.b tā kā minimālo ienākumu shēmas ir 
nozīmīgs instruments, kas piedāvā drošību 
iedzīvotājiem, kuriem jāpārvar sociālās 
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atstumtības un bezdarba sekas, un veicina 
pieeju darba tirgum; tā kā šādām 
minimālo ienākumu shēmām ir liela 
nozīme bagātības resursu pārdalē un 
solidaritātes un sociālā taisnīguma 
nodrošināšanā un pretcikliska ietekme it 
sevišķi krīzes laikā, nodrošinot papildu 
resursus pieprasījuma un patēriņa iekšējā 
tirgū veicināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Corina Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a ņemot vērā smagās sociālās sekas, ko 
izraisījusi ekonomiskās krīze, kuras dēļ 
vairāk nekā 6 miljoni Eiropas pilsoņu 
pēdējo divu gadu laikā ir zaudējuši darbu;

Or. ro

Grozījums Nr. 56
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
N.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.a ņemot vērā ekonomiskās un sociālās 
krīzes smagumu un tās ietekmi uz arvien 
pieaugošo nabadzību un atstumtību un 
bezdarba pieaugumu (no 6,7 % 
2008. gada sākumā līdz 9,5 % 2009. gada 
beigās), kā arī to, ka vienu trešdaļu 
bezdarbnieku ir skāris ilgtermiņa 
bezdarbs, un situācija ir sliktāka 
ekonomiski mazāk stabilās dalībvalstīs;

Or. pt
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Grozījums Nr. 57
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
N.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.b tā kā dažas dalībvalstis ir pakļautas 
Padomes un Eiropas Komisijas un 
starptautisko iestāžu spiedienam, 
piemēram, SVF spiedienam īstermiņā 
samazināt to budžeta deficītu, kas 
palielinājies krīzes dēļ, un samazināt 
izdevumus, tostarp sociālos izdevumus,
tādējādi apdraudot labklājību un veicinot 
nabadzību;

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
N.c apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.c ņemot vērā arvien pieaugošo sociālo 
nevienlīdzību dažās dalībvalstīs, kas 
galvenokārt ir sekas ienākumu un 
bagātības resursu pārdales radītajai 
ekonomiskajai nevienlīdzībai, 
nevienlīdzībai darba tirgū, sociālajai 
nedrošībai un nevienlīdzīgai pieejai valsts 
sociālajām funkcijām, piemēram, 
labklājībai, veselības aprūpei, izglītībai, 
tieslietu sistēmai u. c.;

Or. pt

Grozījums Nr. 59
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
N.d apsvērums (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.d ņemot vērā ES sociālās integrācijas 
politikas piemērošanu un it sevišķi pēdējā 
desmitgadē saskaņā ar Lisabonas 
stratēģiju pieņemtos mērķus un Eiropas 
programmu, kas paredz izmantot atklāto 
koordinācijas metodi un sasniegt valstu 
rīcības plānos noteiktos kopīgos mērķus;

Or. pt

Grozījums Nr. 60
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
N.e apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N.e tā kā lielākajā daļā dalībvalstu dažādu 
iemeslu dēļ patlaban ir daudz 
bezpajumtnieku, un tāpēc jāveic īpaši 
pasākumi, lai veicinātu šo cilvēku sociālo 
integrāciju;

Or. pt

Grozījums Nr. 61
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem izskauž nabadzību un sociālo 
atstumtību, sekmējot taisnīgu ienākumu un 
bagātības resursu pārdali, tādējādi piešķirot 
jēgu un nozīmīgumu Eiropas gadam cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību un 
Tūkstošgades attīstības mērķiem, tostarp 
nodrošinot minimālo ienākumu shēmas, 
kas novērš nabadzību un veicina sociālo 
iekļaušanu visās Eiropas Savienības 
valstīs;
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Or. en

Grozījums Nr. 62
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošināt
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem būtiski samazina nabadzību un 
sociālo atstumtību, garantējot pienācīgus 
ienākumus un piešķirot arī jēgu un 
nozīmīgumu Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību un 
Tūkstošgades attīstības mērķiem; aicina 
dalībvalstis pārskatīt politiku, lai 
garantētu pienācīgus ienākumus;

Or. it

Grozījums Nr. 63
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī spēcīgu politisko 
leģitimitāti Eiropas gadam cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību un 
Tūkstošgades attīstības mērķiem, tostarp 
nodrošinot pienācīgus minimālos 
ienākumus visās Eiropas Savienības valstīs 
un aktīvi strādājot, lai atbalstītu 
pienācīgas ienākumu un sociālās 
aizsardzības sistēmas pasaulē;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgāku bagātības resursu pārdali, 
piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu Eiropas 
gadam cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību un Tūkstošgades attīstības 
mērķiem, tostarp nodrošinot pienācīgus 
minimālos ienākumus visās Eiropas 
Savienības valstīs;

Or. de

Grozījums Nr. 65
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, pētot 
veidus, kā reintegrēt personas darba tirgū,
piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu Eiropas 
gadam cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību un Tūkstošgades attīstības 
mērķiem, tostarp nodrošinot pienācīgus 
minimālos ienākumus visās Eiropas 
Savienības valstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, piešķirot 
patiesu jēgu un nozīmīgumu Eiropas 
gadam cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību un Tūkstošgades attīstības 
mērķiem, tostarp nodrošinot pienācīgus 
minimālos ienākumus saskaņā ar valsts 
tiesību normām vai koplīgumiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 67
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot 
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, ņemot vērā atšķirīgo 
praksi, sarunas par darba koplīgumu 
slēgšanu un tiesību aktus dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
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taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs; citiem vārdiem 
sakot, cīņa pret nabadzību sākas ar 
„labu” darbavietu izveidi, it sevišķi 
paredzot tās grupām, kuras darba tirgū 
atrodas nelabvēlīgākā situācijā; uzsver, ka 
pilna laika nodarbinātībai jānodrošina 
strādājošajiem iztikas minimums un ka 
labklājības politikai jābūt saistītai ar 
aktīvu darba tirgus politiku;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs;

1. uzsver, ka jāveic konkrēti pasākumi, ar 
kuriem efektīvi un būtiski samazina 
nabadzību un sociālo atstumtību, sekmējot 
taisnīgu ienākumu un bagātības resursu 
pārdali, piešķirot arī jēgu un nozīmīgumu 
Eiropas gadam cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību un Tūkstošgades 
attīstības mērķiem, tostarp nodrošinot
pienācīgus minimālos ienākumus visās 
Eiropas Savienības valstīs atbilstīgi sarunu 
par darba koplīgumu slēgšanu praksei vai 
dalībvalstu tiesību normām;

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Licia Ronzulli

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

1.a vērš uzmanību uz to, ka nesenā 
ekonomikas lejupslīde, kas veicina 
bezdarbu un samazina iespējas atrast 
darbu, pakļauj daudz cilvēkus nabadzības 
un sociālās atstumtības riskam; norāda, 
ka šī problēma ir īpaši aktuāla vairākās 
dalībvalstīs, kuras cieš no ilgtermiņa 
bezdarba vai neaktivitātes;

Or. it

Grozījums Nr. 71
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a prasa, lai tiktu gūti reāli rezultāti, 
nodrošinot minimālo ienākumu shēmu 
atbilstību, lai palīdzētu visiem bērniem, 
pieaugušajiem un vecākiem iedzīvotājiem 
izkļūt no nabadzības un īstenotu viņu 
tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka dažādās jomās (veselības 
aprūpe, mājokļi, izglītība, ienākumi un 
nodarbinātība) pastāv atšķirības starp 
nabadzībā dzīvojošajām sociālajām 
grupām; aicina Komisiju un dalībvalstis 
ņemt vērā šīs atšķirības, izstrādājot 
mērķtiecīgus pasākumus; uzsver, ka 
visefektīvākais veids, kā mazināt 
nabadzību, ir nodrošināt darba tirgus 
pieejamību visiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 73
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka īpaša uzmanība jāpievērš 
mūžizglītības programmām kā 
būtiskākajam instrumentam cīņā pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, veicinot 
nodarbinātības spējas un pieeju 
zināšanām un darba tirgum; uzskata, ka 
ir jāpiedāvā stimuli, lai veicinātu 
strādājošo, bezdarbnieku un visu mazāk 
aizsargāto sociālo grupu līdzdalību 
mūžizglītības programmās, un jāveic 
efektīvi pasākumi, lai novērstu faktorus, 
kas veicina šo personu izstāšanos no 
programmām, kā arī jāuzlabo 
profesionālās izglītības līmenis un 
jāveicina jaunu prasmju apguve, kas var 
veicināt drīzāku reintegrāciju darba tirgū, 
uzlabot ražīgumu un palīdzēt 
iedzīvotājiem atrast labāku darbavietu;

Or. el

Grozījums Nr. 74
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka jārīkojas dalībvalstu līmenī, 
nosakot minimālā ienākuma slieksni, kas 
balstīts uz attiecīgiem rādītājiem, lai 
garantētu sociālo un ekonomisko 
kohēziju, samazinot nevienlīdzīga 
atalgojuma risku par viena veida darbu, 
pazeminot iedzīvotāju nabadzības risku 
Eiropas Savienībā, kā arī pastiprinot 
Eiropas Savienības ieteikumus attiecībā 
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uz šāda veida darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzsver, ka nodarbinātība uzskatāma 
par efektīvāko aizsardzību pret nabadzību, 
un ka attiecīgi būtu jāpieņem pasākumi, 
lai veicinātu sieviešu nodarbinātību, un 
jānosaka kvalitatīvi mērķi attiecībā uz 
piedāvātajām darbavietām;

Or. it

Grozījums Nr. 76
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzsver nepieciešamību izveidot 
pārredzamu un taisnīgu nodokļu sistēmu, 
kas garantē nodokļu sloga un 
maksātspējas pilnīgu saskaņošanu un kas 
paredz nodokļu samazinājumus ģimenēm, 
sociāli mazāk aizsargātām grupām 
(vecākiem cilvēkiem, invalīdiem u. c.) un 
sabiedrības vidusšķirai un zemākai šķirai, 
lai tās netiktu pakļautas nabadzības 
riskam;

Or. el
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Grozījums Nr. 77
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c uzsver nepieciešamību veikt 
pasākumus gan Eiropas, gan arī 
dalībvalstu līmenī, lai aizsargātu pilsoņus 
un patērētājus pret netaisnīgiem kredītu 
un kredītkaršu atmaksas nosacījumiem, 
un pieņemt noteikumus, kas reglamentē 
pieeju kredītiem, lai novērstu to, ka 
mājsaimniecības uzņemas pārāk lielas 
parādsaistības un tāpēc nonāk nabadzībā 
un tiek pakļautas sociālai atstumtībai;

Or. el

Grozījums Nr. 78
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta 
un fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un 
fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
nepieciešamību ņemt vērā 
makroekonomiskās politikas sociālos 
mērķus un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un Eiropas 
stratēģijas 2020. gadam elementu, veicinot 
ekonomisko un sociālo kohēziju; tas
nozīmē arī to, ka jāizstrādā transversālas 
sociālās pamatnostādnes un efektīvs 
sociālās ietekmes novērtējums, 
nodrošinot, ka prioritātes un politika, jo 
īpaši monetārajā jomā, Stabilitātes un 
izaugsmes pakta jomā, kā arī konkurences, 
iekšējā tirgus, budžeta un fiskālajā politikā, 
nevis kavē, bet veicina sociālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sylvana Rapti

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un 
fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību, pievēršot īpašu 
uzmanību visneaizsargātākajām 
iedzīvotāju grupām, kā neatņemamu krīzes 
pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas un 
sociālās ekonomikas elementu, kas nozīmē 
arī to, ka jāmaina prioritātes un politika, jo 
īpaši monetārajā jomā, Stabilitātes un 
izaugsmes pakta jomā, kā arī konkurences, 
iekšējā tirgus, budžeta un fiskālajā politikā, 
un jāpieņem efektīva politika, lai, 
izmantojot atbilstīgus mehānismus, 
atbalstītu valstis, kurām šāds atbalsts 
visvairāk vajadzīgs;

Or. el
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Grozījums Nr. 81
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un 
fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas elementu, kas nozīmē arī to, ka 
jāmaina prioritātes un politika, jo īpaši 
monetārajā jomā, Stabilitātes un izaugsmes 
pakta jomā, kā arī konkurences, iekšējā 
tirgus, budžeta un fiskālajā politikā;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta 
un fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka no jauna jānosaka
prioritātes monetārajā jomā un politika, 
piemēram, darbaspēka, konkurences, 
sociālā, makroekonomikas politika, 
tostarp politika Stabilitātes un izaugsmes 
pakta jomā, un pēc tam jānodrošina šo 
pasākumu īstenošana;

Or. en



AM\817360LV.doc 39/92 PE441.188v02-00

                                Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 83
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un
fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta, 
fiskālajā un vienlīdzīgu iespēju politikā;

Or. hu

Grozījums Nr. 84
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un 
fiskālajā politikā;

2. uzsver nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensionālo raksturu un 
makroekonomiskās politikas sociālo 
dimensiju un ilgtspējību kā neatņemamu 
krīzes pārvarēšanas stratēģijas un kohēzijas 
un sociālās ekonomikas elementu, kas 
nozīmē arī to, ka jāmaina prioritātes un 
politika, jo īpaši monetārajā jomā, 
Stabilitātes un izaugsmes pakta jomā, kā 
arī konkurences, iekšējā tirgus, budžeta un 
fiskālajā politikā, lai rastu risinājumu 
stabilai izejai no krīzes, nodrošinot 
fiskālās konsolidācijas atjaunošanu un 
īstenojot nepieciešamās reformas 
ekonomikā izaugsmes atjaunošanai un 
jaunu darbavietu radīšanai;

Or. es
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Grozījums Nr. 85
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju izstrādāt Eiropas 
pamatdirektīvu par minimālajiem 
ienākumiem, lai ieviestu minimālo 
ienākumu shēmas ES; šajā direktīvā būtu 
jānosaka:
- prasība visām ES dalībvalstīm ieviest 
minimālo ienākumu shēmas;
- minimālie standarti attiecībā uz 
ekonomiskā piedāvājuma līmeni, ņemot 
vērā atšķirīgo sociālo un ekonomisko 
situāciju dalībvalstīs un ļaujot 
dalībvalstīm izlemt, vai tās sniedz tikai 
finansiālu palīdzību vai arī sedz 
izdevumus mājoklim, pārtikas, apģērba 
un citu pirmās nepieciešamības preču 
iegādei;
- direktīvas īstenošanas un pasākumu 
ieviešanas uzraudzības metodes;
- prasība iesaistīt sociālos partnerus, 
trūcīgos iedzīvotājus un citas ieinteresētās 
personas valstu minimālo ienākumu 
shēmu izveidē vai reformā;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Corina Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka darbavietu radīšanai jābūt 
Komisijas un dalībvalstu valdību 
prioritātei un pirmajam solim nabadzības 
mazināšanā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 87
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka minimālo ienākumu 
shēmām būtu jābalstās uz stratēģisku 
pieeju sociālajai integrācijai, aptverot gan 
vispārīgas politikas jomas, gan arī 
mērķtiecīgus pasākumus saistībā ar 
mājokļiem, veselības aprūpi, izglītību un 
mācībām, sociālajiem pakalpojumiem, 
palīdzot iedzīvotājiem izkļūt no 
nabadzības un veicinot viņu sociālo 
integrāciju un pieeju darba tirgum; 
uzskata, ka minimālo ienākumu shēmu 
patiesais mērķis ir nevis tikai palīdzēt, bet 
galvenokārt būt līdzās atbalsta 
saņēmējiem, kad viņi no sociālās 
atstumtības atgriežas aktīvajā dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju izmantot tās 
iniciatīvas tiesības ierosināt 
pamatdirektīvu, ar ko nosaka pienācīgu 
minimālo ienākumu principu Eiropā, 
pamatojoties uz visām dalībvalstīm 
kopīgiem kritērijiem un ņemot vērā 
dalībvalstu sarunu par darba koplīgumu 
slēgšanu praksi vai dalībvalstu tiesību 
normas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 89
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver nepieciešamību, lai pārrautu 
bērnu nabadzības apburto loku, nosakot 
minimālo ienākumu līmeni, pienācīgi 
ņemt vērā to, ka strādājošajiem ir 
apgādājamie, it sevišķi bērni; turklāt 
uzskata, ka Komisijai būtu jāsagatavo 
gada ziņojums par panākto progresu cīņā 
pret bērnu nabadzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzstāj, ka jāpārskata dažās dalībvalstīs 
īstenotā taupības politika krīzes seku 
mazināšanai, un uzsver, ka liela nozīme 
solidaritātes nodrošināšanā ir efektīviem 
pasākumiem, tostarp solidaritātes 
nostiprināšanai, mobilitātei, pārvedumu 
anticipācijai un līdzfinansējuma 
samazināšanai, izmantojot budžeta 
finansējumu, lai izveidotu pienācīgas 
kvalitātes darbavietas, atbalstošas 
ražošanas nozares un cīnītos pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, nevis 
radītu jaunas atkarības formas vai 
palielinātu parādsaistības;

Or. pt



AM\817360LV.doc 43/92 PE441.188v02-00

                                Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 91
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzskata, ka minimālo ienākumu 
shēmu ieviešana visās ES dalībvalstīs, 
ietverot īpašus pasākumus iedzīvotāju, 
kuru ienākumi ir nepietiekami attiecībā 
pret piedāvājumu ekonomikā, atbalstam 
un pakalpojumu pieejamības 
veicināšanai, ir viens no efektīvākajiem 
risinājumiem, lai cīnītos pret nabadzību, 
garantētu pienācīgu dzīves līmeni un 
veicinātu sociālo integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzskata, ka pienācīgu minimālo 
ienākumu shēmām jānodrošina minimālie 
ienākumi tādā līmenī, kas atbilst vismaz 
60 % no vidējiem ienākumiem attiecīgajā 
dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b aicina Padomi paziņojuma veidā 
pieņemt skaidru nostāju par atbalstu 
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pienācīgiem minimālajiem ienākumiem 
Eiropā;

Or. fr

Grozījums Nr. 94
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzsver, ka ir jānovērtē sociālās 
integrācijas politika, atklātās 
koordinācijas metodes piemērošana, 
kopīgo mērķu sasniegšana un valstu 
rīcības plānu īstenošana, ņemot vērā 
nabadzības izplatības tendences, lai 
īstenotu mērķtiecīgākas darbības Eiropas 
un dalībvalstu līmenī un cīnītos pret 
nabadzību, izstrādājot iekļaujošāku, 
saskaņotāku un skaidrāk formulētu
politiku, kas vērsta uz absolūtas 
nabadzības un bērnu nabadzības 
izskaušanu līdz 2015. gadam, kā arī 
būtisku relatīvās nabadzības 
samazināšanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 95
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
2.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.c atkārto, ka, lai gan minimālo 
ienākumu shēmas ir nozīmīgas, tās 
jāievieš vienlaicīgi ar koordinētu 
stratēģiju dalībvalstu un ES līmenī, 
pievēršot uzmanību vispārīgām darbībām 
un īpašiem pasākumiem, piemēram, 
aktīvai darba tirgus politikai, kas vērsta uz 
grupām, kuras atrodas vistālāk no darba 
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tirgus, personu ar zemāko kvalifikāciju 
izglītošanai un apmācībai, minimālajai 
algai, sociālo māju politikai un zemu 
izmaksu, pieejamiem un augstas kvalitātes 
sabiedriskajiem pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
2.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.c norāda, ka, ja Komisija neplāno 
izstrādāt likumdošanas iniciatīvu, 
pienācīgu minimālo ienākumu jēdzienu 
var ieviest, īstenojot ciešāku sadarbību 
starp šo ideju atbalstošajām dalībvalstīm 
un/vai piedāvājot stimulus, piemēram, 
nosakot, ka palīdzību no struktūrfondiem 
var saņemt, ja attiecīgā dalībvalsts 
nodrošina šādus minimālos ienākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
2.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.d ir pārliecināts, ka, ja Padomē netiks 
panākta vienošanās par šādas direktīvas 
pieņemšanu, var prognozēt, ka attiecībā 
uz ciešāku sadarbību priekšplānā 
izvirzīsies vairāku valstu grupa;

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver sociālo integrāciju, iekļaušanu un 
konkrētas saistības attiecībā uz Eiropas 
Savienības un valstu politikas izstrādi cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, lai 
nodrošinātu vispārēju piekļuvi veselības 
aprūpes, obligātās izglītības, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
efektīvu ievērošanu, un konkrētas saistības 
attiecībā uz Eiropas Savienības un valstu 
politikas izstrādi cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību, lai nodrošinātu 
vispārēju piekļuvi veselības aprūpes, 
profesionālās izglītības un apmācības, 
mājokļu, sociālās aizsardzības 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, 
darbavietai, kurā nodrošina tiesību 
ievērošanu, un taisnīgam atalgojumam, kā 
arī nodrošinātu cilvēka cienīgas pensijas un 
pienācīgus ienākumus visiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu labāku piekļuvi 
veselības aprūpes, profesionālās izglītības 
un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

Or. es

Grozījums Nr. 101
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību, it 
sevišķi cilvēka cieņas, ievērošanu, un 
konkrētas saistības attiecībā uz Eiropas 
Savienības un valstu politikas izstrādi cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, lai 
nodrošinātu vispārēju piekļuvi darba 
tirgum, veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
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visiem; cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus 
ienākumus visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, izglītības, 
profesionālās izglītības un apmācības, 
mājokļu un energoapgādes, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un 
atalgojumam, pensijām un minimālo 
ienākumu shēmām visiem, kas garantē 
iespēju izvairīties no nabadzības un 
nodrošina sociālo, kultūras un politisko 
integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
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piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, kvalitatīvām darbavietām, 
kurās nodrošina tiesību ievērošanu, un 
taisnīgam atalgojumam, kā arī nodrošinātu 
cilvēka cienīgas pensijas un pienācīgus 
ienākumus visiem;

Or. de

Pamatojums

J apsvērumā minētais jēdziens „kvalitatīvas darbavietas, kurās nodrošina tiesību
ievērošanu”, būtu jāmin arī šeit, izmantojot tādu pašu formulējumu. Vienāds uzsvars jāliek uz 
abiem šā jēdziena aspektiem.

Grozījums Nr. 104
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju, 
fizisko un komunikācijas barjeru 
neapgrūtinātu piekļuvi veselības aprūpes, 
profesionālās izglītības un apmācības, 
mājokļu, sociālās aizsardzības 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, pieejamai
darbavietai, kurā nodrošina tiesību 
ievērošanu, un taisnīgam atalgojumam, kā 
arī nodrošinātu cilvēka cienīgas pensijas un 
pienācīgus ienākumus visiem;

Or. hu
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Grozījums Nr. 105
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, pamata vecuma pensijai, 
kas garantē cilvēkiem, kuri visu mūžu 
strādājuši, pensionēšanos ar cieņu, kā arī 
nodrošinātu cilvēka cienīgas pensijas un 
pienācīgus ienākumus visiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
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visiem; visiem — tikai tādā veidā iespējams 
garantēt katras personas tiesības 
piedalīties sociālajā, politiskajā un 
kultūras dzīvē;

Or. de

Grozījums Nr. 107
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem, un šai sakarībā pēc iespējas būtu 
jānodrošina bezmaksas izglītība no 
pirmsskolas izglītības līmeņa līdz 
bakalaura līmeņa studiju pabeigšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 108
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
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izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus minimālos
ienākumus visiem atbilstīgi dalībvalstu 
sarunu par darba koplīguma slēgšanu 
praksei vai tiesību normām; turklāt 
norāda, ka, ja dalībvalstis ilgtermiņā veiks 
lielākus ieguldījumus šajās dažādajās 
politikas jomās, nebūs jāievieš uz 
minimālajiem mājsaimniecību 
ienākumiem balstīta sistēma;

Or. fr

Grozījums Nr. 109
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem; norāda, ka šādi pasākumi 
jāpieņem, stingri ievērojot subsidiaritātes 
principu;

Or. it
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Grozījums Nr. 110
Ole Christensen, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem;

3. uzsver integrāciju un sociālo iekļaušanu, 
lai nodrošinātu cilvēku pamattiesību 
ievērošanu, un konkrētas saistības attiecībā 
uz Eiropas Savienības un valstu politikas 
izstrādi cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai nodrošinātu vispārēju 
piekļuvi veselības aprūpes, profesionālās
izglītības un apmācības, mājokļu, sociālās 
aizsardzības sabiedriskajiem 
pakalpojumiem, darbavietai, kurā 
nodrošina tiesību ievērošanu, un taisnīgam 
atalgojumam, kā arī nodrošinātu cilvēka 
cienīgas pensijas un pienācīgus ienākumus 
visiem, ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgo 
praksi, sarunas par koplīguma slēgšanu 
un dalībvalstu tiesību normas;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  vērš uzmanību uz tādu jauniešu 
vajadzībām, kuri saskaras ar īpašām 
problēmām, meklējot savu vietu 
ekonomiskajā un sociālajā dzīvē, un ir 
pakļauti riskam pāragri pamest mācības; 
aicina dalībvalstis noteikt cīņu pret 
jauniešu bezdarbu par īpašu mērķi ar 
vairākām prioritātēm, tostarp noteikt 
īpašas darbības un profesionālās izglītības 
pasākumus, atbalstu Kopienas 
programmām (Mūžizglītība, Erasmus 
Mundus) un uzņēmējdarbības 
iniciatīvām;
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Or. it

Grozījums Nr. 112
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  norāda, ka no skolām atskaitīto 
audzēkņu skaits un ierobežotā pieeja 
augstākajai un universitātes līmeņa 
izglītībai ir būtiskākie augsto ilgtermiņa 
bezdarba rādītāju iemesli un negatīvi 
ietekmē sociālo kohēziju; ņemot vērā to, 
ka cīņa pret šīm divām problēmām ir 
Kopienas prioritārie mērķi, kas cita starpā 
noteikti stratēģijas dokumentā 
2020. gadam, būs jāizstrādā pamats īpašu 
pasākumu un politikas īstenošanai, lai 
nodrošinātu jauniešu pieeju izglītībai, 
izmantojot stipendijas, studiju subsīdijas 
un studiju kredītu, kā arī iniciatīvas skolu 
izglītības dinamikas veicināšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 113
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  norāda, ka pastāv vairāk iemesli 
dziļajai nabadzībai, kādā dzīvo imigranti 
Eiropas Savienībā, — no vienas puses, 
pašreizējās ekonomiskās situācijas dēļ nav 
pieejams pietiekams daudzums pienācīgas 
kvalitātes darbavietu un, no otras puses, 
imigrantiem nereti trūkt kvalifikācijas, 
valodas zināšanu un vēlmes integrēties; 
uzsver, ka, lai Eiropas Savienībā cīnītos 
pret nabadzību, ir vajadzīga 
mērķtiecīgāka imigrācijas politika; 
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uzskata, ka nekvalificētiem imigrantiem, 
kuriem ir maz iespēju atrast darbu, būtu 
jāaizliedz iebraukt Eiropas Savienībā, lai 
bezdarba, nabadzības un sociālās 
atstumtības problēmas tiktu risinātas vēl 
pirms to rašanās;

Or. de

Grozījums Nr. 114
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  uzskata, ka Komisijai būtu jāveic 
pētījums par tiesību akta projekta, ko tā, 
iespējams, iesniegs, par pienācīgu 
minimālo ienākumu noteikšanu Eiropā 
iespējamo ietekmi visās dalībvalstīs; it 
sevišķi ierosina, ka, veicot šāda veida 
pētījumu, būtu jānosaka atšķirības starp 
pienācīgiem minimālajiem ienākumiem 
un minimālo algu attiecīgajā dalībvalstī 
un pienācīgu minimālo ienākumu 
noteikšanas ietekme uz darba 
meklētājiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 115
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a prasa, lai minimālais ienākums tiktu 
nodrošināts kā tiesības, lai tiktu garantēta 
vispārēja piekļuve šīm tiesībām un to 
izmantošana un lai, personām piemērojot 
nosacījumus, minimālais ienākums 
netiktu samazināts zem nabadzības 
sliekšņa;
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Or. en

Grozījums Nr. 116
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  uzsver, ka ir svarīgi pieņemt 
noteikumus par bezdarbnieka pabalsta 
līmeni, kura mērķis ir pasargāt tā 
saņēmējus no nabadzības, un ka 
dalībvalstis jāmudina veikt pasākumus, 
piemēram, veicināt mobilitāti Eiropas 
Savienībā, lai sekmētu bezdarbnieku 
atgriešanos darba tirgū, pieņemot 
piedāvājumus nepopulārās profesijās;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a  uzskata, ka atbilstīgu nodokļu 
piemērošana ļoti augstai darba algai ļautu 
iegūt finansējumu sociālās aizsardzības 
sistēmām un minimālo ienākumu 
nodrošināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b uzsver, ka ieguldījumi minimālo 
ienākumu shēmās ir būtisks nabadzības 
novēršanas un mazināšanas elements; 
uzsver, ka pat krīzes laikā minimālo 
ienākumu shēmas būtu uzskatāmas nevis 
par izmaksu faktoru, bet gan par būtisku 
krīzes seku likvidēšanas elementu; uzsver, 
ka savlaicīgiem ieguldījumiem cīņā pret 
nabadzību ir būtiska ietekme, samazinot 
sabiedrības izmaksas ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b uzsver sociālās aizsardzības nozīmi, it 
sevišķi veselības apdrošināšanas, ģimenes 
pabalstu, pensiju un invaliditātes pabalstu 
veidā, un aicina dalībvalstis pievērst īpašu 
uzmanību vismazāk aizsargātajiem 
sabiedrības locekļiem, garantējot viņiem 
minimālās tiesības pat tad, ja viņi ir 
bezdarbnieki;

Or. fr

Grozījums Nr. 120
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c uzskata, ka pietiekamu resursu un 
pabalstu nodrošināšana, lai nodrošinātu 
cilvēka cienīgu dzīvi, ir cilvēka 
pamattiesības, kas plašākā kontekstā 
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jāvērtē kā visaptveroši, saskaņoti 
pasākumi, lai cīnītos pret sociālo 
atstumtību, un aktīva stratēģija sociālās 
integrācijas veicināšanai; aicina 
dalībvalstis pieņemt valsts politiku, lai 
veicinātu attiecīgo personu ekonomisko 
un sociālo integrāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 121
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c norāda, ka arvien pieaug trūcīgo 
strādnieku skaits un ka šī jaunā problēma 
jārisina, apvienojot dažādus 
instrumentus; prasa, lai iztikas minimums 
vienmēr tiktu noteikts virs nabadzības 
sliekšņa; prasa, lai strādājošajiem, kuri 
dažādu iemeslu dēļ joprojām dzīvo zem 
nabadzības sliekšņa, tiktu piešķirtas 
beznosacījumu un viegli saņemamas 
piemaksas; norāda uz pozitīvo pieredzi 
Amerikas Savienotajās Valstīs, kur 
izmanto negatīvu ienākumu nodokli, lai 
ļautu strādājošajiem ar zemu atalgojumu 
dzīvot virs nabadzības sliekšņa;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
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riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šī mērķa apjoms ir 
vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir 
ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus;

riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šis absolūtais mērķis 
būtu jāīsteno vienlaicīgi ar mērķi par 
vismaz 25 % samazināt nabadzību visās 
dalībvalstī, lai mudinātu dalībvalstis 
sniegt savu ieguldījumu šā mērķa 
sasniegšanā, un tam jāpiešķir ticamība, 
nosakot atbilstīgus pasākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šī mērķa apjoms ir 
vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir 
ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus;

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; atgādina, ka šis mērķis ir 
pieticīgāks par Lisabonas stratēģijā 
sākotnēji noteiktajiem mērķiem (izskaust 
nabadzību); uzskata, ka nabadzību un 
sociālo atstumtību var izskaust, izmantojot 
ticamus, konkrētu un saistošus 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šī mērķa apjoms ir 
vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir 

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka vismaz 20 miljonu cilvēku 
nabadzības riska novēršana ir viens no ES 
pieciem mērķiem; uzskata, ka šī mērķa 
apjoms ir vismaz jādivkāršo un tam 
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ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus; jāpiešķir ticamība, nosakot atbilstīgus 
pasākumus, it sevišķi attiecībā uz tādas 
politikas efektivitāti, kas vērsta uz 
trūcīgajiem iedzīvotājiem;

Or. hu

Grozījums Nr. 125
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šī mērķa apjoms ir 
vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir 
ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus;

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šim mērķim jāpiešķir 
ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus;

Or. it

Grozījums Nr. 126
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šī mērķa apjoms ir 
vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir 
ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus;

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šo mērķi būtu 
jāsasniedz, nosakot konkrētus un 
atbilstīgus pasākumus, it sevišķi ieviešot 
minimālo ienākumu shēmas visās ES 
dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 127
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šī mērķa apjoms ir 
vismaz jādivkāršo un tam jāpiešķir 
ticamība, nosakot atbilstīgus pasākumus;

4. norāda, ka Eiropas Komisija tās 
stratēģijas dokumentā „Eiropa 2020” 
nosaka, ka 20 miljonu cilvēku nabadzības 
riska novēršana ir viens no ES pieciem 
mērķiem; uzskata, ka šis mērķis ir pārāk 
pieticīgs un ka nedrīkst aizmirst mērķi 
„no nabadzības brīva Eiropa” un jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai sasniegtu šo 
mērķi;

Or. de

Grozījums Nr. 128
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka prioritāram uzdevumam 
jābūt cīņai pret sociālo nevienlīdzību, it 
sevišķi ekonomisko nevienlīdzību, ko 
veicina ienākumu un bagātības resursu 
pārdale, nevienlīdzība darba tirgū, sociālā 
nedrošība un nevienlīdzīga pieeja valsts 
sociālajām funkcijām, piemēram, 
labklājībai, veselības aprūpei, izglītībai, 
tieslietu sistēmai u. c.;

Or. pt

Grozījums Nr. 129
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

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

4.a aicina Padomi un ES dalībvalstis 
atbalstīt stratēģijas dokumenta „Eiropas 
2020” pamatmērķi novērst nabadzību 
atbilstīgi relatīvās nabadzības rādītājam 
(60 % no nacionālās ienākumu 
mediānas), ko 2001. gada decembrī 
apstiprināja Lākenes Eiropadome, jo šis 
rādītājs ļauj noteikt reālo nabadzības 
līmeni, ņemot vērā situāciju katrā 
dalībvalstī, jo rada izpratni par nabadzību 
kā par relatīvu stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina dalībvalstis iekļaut ES 
pamatmērķi mazināt nabadzību konkrētos 
un sasniedzamos dalībvalstu mērķos 
saistībā ar ES sociālās iekļaušanas 
stratēģijas prioritārajiem jautājumiem, 
piemēram, līdz 2015. gadam atrisināt 
bezpajumtniecības problēmu saskaņā ar 
Rakstisko deklarāciju Nr. 111/2007;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a attiecībā uz nabadzības mazināšanas 
mērķi atgādina tās iepriekš izvirzītos 
priekšlikumus attiecībā uz šādiem 
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pasākumiem:
- noteikt ES mērķi attiecībā uz minimālo 
ienākumu shēmām un ienākumu shēmu 
aizvietošanu ar uz iemaksām balstītām 
shēmām, lai nodrošinātu ienākumu 
atbalstu vismaz 60 % vidējo izlīdzināto 
ienākumu apjomā valstīs, un turklāt 
vienoties par termiņu, kad šim mērķim 
visās dalībvalstīs jābūt sasniegtam;
- noteikt ES mērķi attiecībā uz minimālo 
darba algu (obligāti koplīgumi valsts, 
reģionālā vai nozares līmenī), lai 
nodrošinātu atalgojumu vismaz 60 % 
līmenī no vidējās algas attiecīgajā (valsts, 
nozares u. c.) līmenī, un turklāt vienoties 
par termiņu, kad šim mērķim visās 
dalībvalstīs jābūt sasniegtam;
- panākt, lai ES vienotos par ES mērķi 
līdz 2015. gadam atrisināt 
bezpajumtniecības problēmu un lai visas 
dalībvalstis izstrādātu integrētas 
stratēģijas ar mērķi atrisināt 
bezpajumtniecības problēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka visu dalībvalstu 
pienākums ir veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai pasargātu to pilsoņus no 
ārkārtējas finansiālas neaizsargātības, 
nodrošinot, ka viņi neuzņemas pārāk 
lielas parādsaistības, it sevišķi banku 
aizdevumu veidā, piemēram, uzliekot 
nodokļus bankām un finanšu iestādēm, 
kuras piekrīt izsniegt aizdevumus 
personām ar nepietiekamu kredītspēju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 133
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b aicina Eiropas Komisiju, noslēdzot 
Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību, iesniegt priekšlikumu 
Padomes pamatdirektīvai par minimāliem 
ienākumiem, pamatojoties uz Padomes 
Ieteikumu 92/441/EEK, ar ko nosaka 
kritērijus minimālo ienākumu shēmu 
atbilstībai un pieejamībai;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b aicina turpināt gūt reālus rezultātus 
attiecībā uz minimālo ienākumu shēmu 
atbilstību, lai palīdzētu visiem bērniem, 
pieaugušajiem un vecākiem cilvēkiem 
izkļūt no nabadzības un nodrošinātu viņu 
tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi; aicina 
Padomi vienoties par vienotu atbilstības 
definīciju ES un kopīgām atbilstības 
noteikšanas metodēm, kurām būtu 
jāpapildina ES pamatdirektīva par 
minimālajiem ienākumiem, lai panāktu 
augstāku sociālo standartu līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 135
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
4.c punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.c uzskata, ka dalībvalstīm jāuzņemas 
skaidri izteiktas saistības īstenot aktīvu 
iekļaušanas politiku — atcelt pārāk 
ierobežojošus noteikumus, veikt 
ieguldījumus atbalstošā aktivizēšanā, 
atbalstīt pienācīgus minimālos ienākumus 
un saglabāt sociālos standartus, aizliedzot 
ierobežot sabiedriskos pakalpojumus, lai 
trūcīgie iedzīvotāji neciestu krīzes dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums 
nabadzības novēršanai un sociālā 
taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju visiem 
nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību;

Or. it

Grozījums Nr. 137
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
rīcības plānu, kurš tiktu izmantots, 
īstenojot Eiropas pamatdirektīvu par 
minimālajiem ienākumiem ES 
dalībvalstīs, lai noteiktu:
- kopīgus standartus un rādītājus 
minimālo ienākumu shēmu piešķiršanas 
un pieejamības nosacījumiem;
- kritērijus, lai noteiktu piemērotākos 
institucionālos un teritoriālos līmeņus, 
tostarp nepieciešamību iesaistīt sociālos 
partnerus un attiecīgās ieinteresētās 
personas, minimālo ienākumu shēmu 
pasākumu īstenošanai;
- kopīgus rādītājus un kritērijus politikas 
cīņā pret nabadzību rezultātu, 
sasniegumu un efektivitātes novērtēšanai,

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums 
nabadzības novēršanai un sociālā 
taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju visiem 
nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

- kā arī lai nodrošinātu turpmāko 
uzraudzību un efektīvu labākās prakses 
apmaiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu un visiem 
garantēto pamatienākumu jomā, īstenojot 
arī sociālās iekļaušanas pasākumus, liecina 
par to, ka tie ir efektīvi līdzekļi cīņā pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, un tāpēc 
lūdz Eiropas Komisiju atbalstīt šādas 
pieredzes gūšanu arī nākotnē, 
pamatojoties uz pārbaudītu praksi un 
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Savienībā un būtu kā pasākums
nabadzības novēršanai un sociālā 
taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju visiem 
nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

atbalstot dažādus minimālo ienākumu vai 
pamatienākumu noteikšanas modeļus
Eiropas Savienībā kā pasākumus cīņā pret 
nabadzību un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

Or. de

Grozījums Nr. 139
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī papildu sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu ieviest individuāli 
garantētas minimālo ienākumu shēmas 
nabadzības novēršanai Eiropas Savienībā 
un būtu kā pasākums nabadzības 
izskaušanā un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
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iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
minimālos ienākumus Eiropas Savienībā 
un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

Or. nl

Grozījums Nr. 141
Kinga Göncz, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi, lai 
nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus 
visiem, un labāku praksi, ļautu vispārēji 
nodrošināt pienācīgus minimālos
ienākumus Eiropas Savienībā un būtu kā 
pasākums nabadzības novēršanai un 
sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju 
visiem nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 142
Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
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pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums
nabadzības novēršanai un sociālā 
taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju visiem 
nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi un veicinātu to kā 
pasākumu nabadzības novēršanai un 
sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju 
visiem nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

Or. es

Grozījums Nr. 143
Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas un 
aizsardzības pasākumus, ir būtisks 
papildlīdzeklis cīņā pret nabadzību un 
sociālo atstumtību, un tāpēc lūdz Eiropas 
Komisiju izstrādāt iniciatīvu, kas ietvertu 
šo pieredzi un labāku praksi, ļautu vispārēji 
nodrošināt pienācīgus minimālos
ienākumus Eiropas Savienībā un būtu kā 
pasākums cīņā pret nabadzību un sociālā 
taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju visiem 
nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Ole Christensen, Olle Ludvigsson, Liisa Jaakonsaari

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
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īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ņemot vērā atšķirīgo praksi, 
sarunas par darba koplīgumu slēgšanu un 
tiesību aktus dalībvalstīs, un būtu kā 
pasākums nabadzības novēršanai un 
sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju 
visiem nodrošināšanā, neapšaubot katras 
dalībvalsts īpašās iezīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus kā 
pasākumu nabadzības novēršanai un 
sociālā taisnīguma un vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanā visām personām, kuru 
trūcīgumu var noteikt, pamatojoties uz 
attiecīgiem reģionāliem kritērijiem, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

Or. de

Pamatojums

1. Sociālās politikas jomā Eiropas Savienībai nav tiesību noteikt minimālos ienākumus 
Eiropā.  2. Aicinājums nodrošināt minimālos ienākumus, kas ļautu iedzīvotājiem piedalīties 
kultūras un sociālajā dzīvē, skaidri jāpiesaista katra individuālā saņēmēja vajadzībām. 
Mērķis nevar būt noteikt garantētus pamatienākumus vai pilsoņu ienākumus
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Grozījums Nr. 146
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
ievērojot subsidiaritātes principu un
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

Or. de

Grozījums Nr. 147
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 

5. uzskata, ka uzkrātā daudzpusīgā 
pieredze minimālo ienākumu jomā, 
īstenojot arī sociālās iekļaušanas 
pasākumus, ir būtisks papildlīdzeklis cīņā 
pret nabadzību un sociālo atstumtību, un 
tāpēc lūdz Eiropas Komisiju izstrādāt 
iniciatīvu, kas ietvertu šo pieredzi un 
labāku praksi, ļautu vispārēji nodrošināt 
pienācīgus minimālos ienākumus Eiropas 
Savienībā un būtu kā pasākums nabadzības 
novēršanai un sociālā taisnīguma un 
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vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes;

vienlīdzīgu iespēju visiem nodrošināšanā, 
neapšaubot katras dalībvalsts īpašās 
iezīmes un ievērojot dalībvalstu sarunu 
par darba koplīgumu slēgšanu praksi vai 
dalībvalstu tiesību normas;

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka dalībvalstīm un Komisijai 
jāpievērš īpaša uzmanība 
bezpajumtniekiem un jāveic papildu 
pasākumi, lai līdz 2015. gadam viņus 
pilnībā integrētu sabiedrībā; šai sakarībā 
būs jāapkopo salīdzināmi un uzticami 
statistikas dati Kopienas līmenī, kā arī 
vienu reizi gadā tie jāpublicē kopā ar 
pārskatu par panākto progresu un 
attiecīgajās dalībvalstu un Kopienas 
stratēģijās cīņai pret nabadzību un sociālo 
atstumtību noteiktajiem mērķiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 149
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a piekrīt Padomei, ka jāuzlabo 
Ieteikuma 92/441/EEK īstenošana 
attiecībā uz minimālajiem ienākumiem un 
ka sociālajiem pārvedumiem jānodrošina 
pienācīgi minimālie ienākumi, lai 
nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi; 
atgādina, ka Komisijas Ieteikumā par 
aktīvu integrāciju uzsvērts, ka „lielākajā 
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daļā dalībvalstu un vairumam ģimeņu 
tipu ar sociālo palīdzību nepietiek, lai 
pabalstu saņēmēji izkļūtu no nabadzības” 
(COM(2008)639 galīgā redakcija), un 
prasa, lai visas shēmas minimālo 
ienākumu nodrošināšanai (piemēram, 
pensiju vai sociālā nodrošinājuma 
shēmas) garantētu ienākumus vismaz virs 
relatīvās nabadzības sliekšņa, kas atbilst 
60 % no vidējiem ienākumiem; atkārto tā 
EP rezolūcijā pausto prasību vienoties par 
ES mērķi attiecībā uz minimālo ienākumu 
shēmām un ienākumu shēmu 
aizvietošanu ar uz iemaksām balstītām 
shēmām vismaz šajā līmenī un turklāt 
vienoties par termiņu, kad šim mērķim 
visās dalībvalstīs jābūt sasniegtam;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzsver, ka pienācīgi minimālie 
ienākumi ir būtisks priekšnosacījums, lai 
nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi, un ka 
negūstot pienācīgus minimālos 
ienākumus sabiedrības locekļi nevar 
pilnībā izmantot savu potenciālu un 
piedalīties demokrātiskā sabiedrības 
veidošanas procesā; turklāt uzsver, ka, ja 
cilvēki saņem iztikas minimumu, tiek 
veicināta ekonomika un tādējādi 
nodrošināta labklājība;

Or. de

Grozījums Nr. 151
Konstantinos Poupakis

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

5.a uzsver, ka visās dalībvalstīs jānosaka 
minimālā alga, ievērojot katras dalībvalsts 
īpašās iezīmes, lai nodrošinātu garantētus 
minimālos ienākumus kā līdzekli cīņā pret 
tādiem fenomeniem kā trūcīgi strādājošie, 
sociālā atstumtība un nevienlīdzība 
izglītības jomā; uzsver nepieciešamību 
nodrošināt atbilstību kolektīvajos un 
nozares darba līgumos noteiktajam algu 
līmenim kā līdzekli minimālo ienākumu 
nodrošināšanai strādājošajiem;

Or. el

Grozījums Nr. 152
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzskata, ka Komisijas iniciatīvā par 
garantētiem minimālajiem ienākumiem 
būtu jāņem vērā Ieteikums 92/441/EEK, 
kurā atzītas „cilvēka pamattiesības uz 
pietiekamiem resursiem un sociālo 
palīdzību, lai dzīvotu cilvēka cienīgu 
dzīvi”, uzstājot, ka ieņēmumu atbalsta 
plānu galvenajam mērķim jābūt palīdzēt 
cilvēkiem izkļūt no nabadzības un 
nodrošināt viņiem cilvēka cienīgu dzīvi, 
tostarp pienācīgus invaliditātes pabalstus 
un pensijas; ņemot to vērā, aicina 
Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt vienotu 
metodi minimālo izdzīvošanai vajadzīgo 
ienākumu un iztikas minimuma 
aprēķināšanai (preču un pakalpojumu 
„grozs”), lai nodrošinātu salīdzināmu 
datu par nabadzības līmeni pieejamību un 
noteiktu sociālās iejaukšanās 
instrumentus;

Or. pt
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Grozījums Nr. 153
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzsver nepieciešamību novērst 
skaidrības trūkumu attiecībā uz to, kas ir 
pienācīgi minimālie ienākumi, lai 
nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi, un 
aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
vienoties par kopīgiem kritērijiem, lai 
izpildītu Padomes Ieteikumā 92/441/EEK 
un Komisijas Ieteikumā (COM(2008)639) 
noteikto prasību steidzami sākt debates 
valstu līmenī, lai vienotos par 
nepieciešamo cilvēka cienīgas dzīves 
līmeni, pamatojoties uz līdzdalību 
veicinošu standarta budžeta metodoloģiju, 
kas nodrošinātu pamatu dalībvalstu 
sasniegto rezultātu ziņošanai un 
uzraudzībai; aicina Eiropas Komisiju 
izstrādāt ES pamatdirektīvu par 
minimālajiem ienākumiem, kas ietvertu 
šos kritērijus, ņemot vērā ES neatkarīgo 
ekspertu sociālās integrācijas jomā tīkla 
pārskatu (Sociālās AKM neatkarīgo 
ekspertu ziņojums);

Or. en

Grozījums Nr. 154
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzsver nepieciešamību pieņemt īpašus 
noteikumus Eiropas un dalībvalstu 
līmenī, lai, nosakot minimālo darba laiku, 
nodrošinātu, ka visi strādājošie elastīgās 
un netipiskās nodarbinātības formās 
saņem garantētus minimālos ienākumus, 
ņemot vērā to, ka strādājošu trūcīgo 
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iedzīvotāju skaits ES, no kuriem liela daļa 
ir strādājošie „elastīgās” nodarbinātības 
formās, patlaban pārsniedz 19 miljonus;

Or. el

Grozījums Nr. 155
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c atzīstot, ka saskaņā ar ESAO 20–40 % 
pabalstu netiek izmantoti, aicina 
dalībvalstis veikt steidzamus pasākumus, 
lai uzlabotu pabalstu izmantošanas 
rādītājus, kontrolētu pabalstu 
neizmantošanas līmeni un iemeslus, 
uzlabojot pārredzamību, veicot 
efektīvākus informēšanas un 
konsultēšanas pasākumus un īstenojot 
efektīvus pasākumus un politiku, lai 
cīnītos pret aizspriedumiem un 
diskrimināciju attiecībā pret minimālo 
ienākumu saņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c uzsver bezdarbnieka pabalsta 
esamības nozīmi, kas garantē pienācīgu 
dzīves līmeni tā saņēmējiem, kā arī 
nepieciešamību saīsināt prombūtnes no 
darba laiku, cita starpā uzlabojot valstu 
nodarbinātības dienestu pakalpojumu 
efektivitāti;

Or. el
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Grozījums Nr. 157
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
5.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.d uzsver nepieciešamību pieņemt 
noteikumus par apdrošināšanu, lai 
izveidotu saikni starp katrā dalībvalstī 
maksāto minimālo pensiju un nabadzības 
slieksni attiecīgajā valstī;

Or. el

Grozījums Nr. 158
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.d kritizē dalībvalstis, kurā minimālo 
ienākumu shēmas nenodrošina 
ienākumus virs relatīvā nabadzības 
sliekšņa; atkārto tā prasību dalībvalstīm 
risināt šo situāciju pēc iespējas drīzāk; 
prasa, lai Eiropas Komisija, novērtējot 
valstu rīcības plānus, uzsvērtu labu un 
sliktu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
5.e punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.e norāda, ka attiecībā uz minimālo 
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ienākumu shēmām plaši izplatīta vecuma 
diskriminācija, piemēram, paredzot 
minimālos ienākumus bērniem, kuri dzīvo 
zem nabadzības sliekšņa, vai izslēdzot 
jauniešus no minimālo ienākumu 
shēmām tāpēc, ka nav veikti sociālās 
nodrošināšanas maksājumi; uzsver, ka 
šāda prakse apdraud minimālo ienākumu 
shēmu beznosacījumu piemērošanu un 
atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai —
veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi (piemēram, Džini koeficients, ko 
var izmantot, lai noteiktu ienākumu 
nepietiekamības tendences), līdzekļu 
trūkums vai nodarbinātība — jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 161
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, energoapgāde, 
iekļaušana sociālajā un kultūras jomā, 
mobilitāte, izglītība, ienākumi, 
nodarbinātība) jāizstrādā un jāizmanto 
sociālekonomiskie rādītāji, ar kuriem 
pārraudzītu un novērtētu sasniegumus 
nabadzības novēršanā un sociālās 
iekļaušanas veicināšanā un kuru rezultātus 
sniegtu katru gadu Pasaules dienā cīņai 
pret nabadzību (17. oktobris), uzsverot 
sasniegumus atbilstoši tādiem kritērijiem 
kā dzimums, vecuma grupa, ģimenes 
stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, hroniskie 
slimnieki un dažādi ienākumu līmeņi 
(60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Csaba Sógor

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātības un sociālās 
palīdzības pakalpojumi) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 



PE441.188v02-00 80/92 AM\817360LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums Nr.

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas; 
uzsver, ka papildus monetāriem 
rādītājiem steidzami jāapkopo ES 
statistikas dati par ārkārtējas nabadzības 
gadījumiem, piemēram, 
bezpajumtniecību, kas patlaban nav 
iekļauti EU-SILC;

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas;

6. uzsver, ka atbilstīgi katrai jomai 
(veselības aprūpe, mājokļi, izglītība, 
ienākumi, nodarbinātība) jāizstrādā un 
jāizmanto sociālekonomiskie rādītāji, ar 
kuriem pārraudzītu un novērtētu 
sasniegumus nabadzības novēršanā un 
sociālās iekļaušanas veicināšanā un kuru 
rezultātus sniegtu katru gadu Pasaules 
dienā cīņai pret nabadzību (17. oktobris), 
uzsverot sasniegumus atbilstoši tādiem 
kritērijiem kā dzimums, vecuma grupa, 
ģimenes stāvoklis, invaliditāte, imigrācija, 
hroniskie slimnieki un dažādi ienākumu 
līmeņi (60 %, 50 %, 40 % no vidējiem 
ienākumiem), attiecīgi ņemot vērā relatīvu 
nabadzību, ārkārtēju nabadzību un 
visneaizsargātākās sabiedrības grupas; 
informācija par šiem 
sociālekonomiskajiem rādītājiem būtu 
jāiekļauj gada ziņojumā, ko nosūta 
dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam 
izskatīšanai un turpmākās rīcības iespēju 
noteikšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 165
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzstāj, ka ir vajadzīgi īpaši papildu 
noteikumi attiecībā uz nelabvēlīgā 
situācijā esošām iedzīvotāju grupām 
(personas ar invaliditāti vai hroniskām 
slimībām, vientuļo vecāku ģimenes un 
daudzbērnu ģimenes), kurām rodas 
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papildu izmaksas, it sevišķi saistībā ar 
palīdzības saņemšanu, īpaša aprīkojuma 
izmantošanu, medicīnisko aprūpi un 
sociālo atbalstu;

Or. pt

Grozījums Nr. 166
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina Eiropas Komisiju un ES 
dalībvalstis novērtēt, kā dažādi modeļi, 
kas nodrošina beznosacījumu minimālos 
ienākumus visiem un novērš nabadzību, 
veicinātu sociālo, kultūras un politisko 
integrāciju, it sevišķi ņemot vērā to 
iekļaujošo raksturu un spēju novērst 
slēptās nabadzības gadījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka papildus mērījumiem par 
nabadzības mazināšanos un, domājot par 
iespējamo Komisijas priekšlikumu par 
pienācīgu minimālo ienākumu ieviešanu, 
tiesības uz šādiem ienākumiem būtu 
jānosaka, izmantojot arī kopīgus Eiropas 
rādītājus un ņemot vērā to, ka tiesības uz 
šādiem ienākumiem nevar noteikt, 
pamatojoties uz valstspiederības vai 
vecuma kritēriju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 168
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka attiecībā uz nabadzības 
samazināšanas politiku, ko nosaka
vienlaicīgi ar pienācīgu minimālo 
ienākumu ieviešanu dalībvalstīs, būtu 
jāpārskata atklātā koordinācijas metode, 
lai nodrošinātu patiesu labākās prakses 
apmaiņu starp tām;

Or. fr

Grozījums Nr. 169
Lívia Járóka

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a norāda, ka minimālie ienākumi ļaus 
sasniegt mērķi novērst nabadzību tikai 
tad, ja tiem netiks piemēroti nodokļi, un 
iesaka apsvērt iespēju piesaistīt minimālo 
ienākumu līmeni komunālo pakalpojumu 
izmaksu svārstībām;

Or. en

Grozījums Nr. 170
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b atgādina, ka, ņemot vērā sociālās 
labklājības sistēmu trūkumus un 
pastāvīgo diskrimināciju, it sevišķi darba 
tirgū, risks nonākt galējā nabadzībā 



PE441.188v02-00 84/92 AM\817360LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

sievietēm ir lielāks nekā vīriešiem; šo 
faktoru dēļ ir vajadzīgas īpašas 
stratēģijas, kuras būtu vērstas uz 
dzimumu līdztiesību un ņemtu vērā 
pastāvošo situāciju;

Or. pt

Grozījums Nr. 171
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
6.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c uzskata, ka strādājošo trūkums veicina 
nevienlīdzīgus darba apstākļus, un aicina 
veikt pasākumus, lai mainītu šo situāciju 
un lai atalgojuma līmenis kopumā un it 
sevišķi minimālās algas līmenis, 
neatkarīgi no tā, vai noteikts tiesību aktos 
vai sarunās par darba koplīgumu 
slēgšanu, nodrošinātu pienācīgu dzīves 
līmeni;

Or. pt

Grozījums Nr. 172
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

7. aicina iesaistīt trūcīgās personas un to 
pārstāvības organizācijas un tīklus
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē, 
īstenošanā un uzraudzībā Eiropas, valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 173
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un 
to īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā 
un vietējā līmenī;

7. aicina dalībvalstis un Komisiju veidot 
dialogu ar organizācijām, kuras pārstāv 
trūcīgās personas, lai izstrādātu konkrētu 
politiku un pasākumus tās īstenošanai 
Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā 
līmenī;

Or. it

Grozījums Nr. 174
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

7. aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka trūcīgās personas, to 
pārstāvības organizācijas un 
organizācijas, kuras šīm personām sniedz 
pakalpojumus, kļūst par galvenajām 
ieinteresētajām personām un saņem 
pienācīgus finanšu un cita veida resursus 
un atbalstu, kas ļauj tām piedalīties 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī, it sevišķi saistībā ar 
stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētajām 
valstu reformu programmām un atklāto 
koordinācijas metodi sociālās aizsardzības 
un sociālās integrācijas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

7. uzsver nepieciešamību trūcīgajām 
personām un to pārstāvības organizācijām 
piedalīties politikas, pasākumu, rādītāju 
izstrādē un to īstenošanā Eiropas, valsts, 
reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 176
Ria Oomen-Ruijten

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī; šai sakarībā aicina 
nodrošināt papildu atbalstu pasākumiem, 
lai veicinātu šādu personu integrāciju 
darba tirgū;

Or. nl

Grozījums Nr. 177
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 

7. uzsver, ka trūcīgajām personām, to 
pārstāvības organizācijām un sociālajiem 
partneriem jāpiedalās politikas, pasākumu, 
rādītāju izstrādē un to īstenošanā Eiropas, 
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vietējā līmenī; valsts, reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 178
Lívia Járóka

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī;

7. uzsver, ka trūcīgajām personām un to 
pārstāvības organizācijām jāpiedalās 
politikas, pasākumu, rādītāju izstrādē un to 
īstenošanā Eiropas, valsts, reģionālajā un 
vietējā līmenī; turklāt uzsver 
nepieciešamību cīnīties pret darba 
devējiem, kuri nelikumīgi nodarbina 
atstumtas sabiedrības grupas par darba 
samaksu zem minimālo ienākumu 
līmeņa;

Or. en

Grozījums Nr. 179
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka jāīsteno ilgstoši un plaši 
pasākumi cīņā pret nabadzību un sociālo 
atstumtību, lai uzlabotu lielākam 
nabadzības un atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju, piemēram, personu 
nepastāvīgās darba attiecībās, 
bezdarbnieku, vientuļo vecāku ģimeņu, 
vecāku cilvēku, kas dzīvo vieni, sieviešu, 
mazāk aizsargātu bērnu, etnisko 
minoritāšu vai slimu cilvēku vai cilvēku 
ar īpašām vajadzībām, situāciju;

Or. it
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Grozījums Nr. 180
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a pauž dziļu nožēlu par to, ka dažas 
dalībvalstis nav ņēmušas vērā Padomes 
Ieteikumu 92/441/EEK, kurā atzītas 
„cilvēka pamattiesības uz pietiekamiem 
resursiem un sociālo palīdzību, lai dzīvotu 
cilvēka cienīgu dzīvi”;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzstāj, ka sociālajiem partneriem būtu 
pilnībā un ar līdzvērtīgiem nosacījumiem 
jāiesaistās valstu rīcības plānu izstrādē, 
lai cīnītos pret nabadzību un noteiktu 
atskaites mērķus katrā pārvaldības 
līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 182
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b uzsver nepieciešamību plānot un 
īstenot mērķtiecīgu iejaukšanos, 
izmantojot aktīvu nodarbinātības politiku 
ģeogrāfiskā, nozares un uzņēmumu 
līmenī, ar aktīvu sociālo partneru 
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līdzdalību, lai veicinātu tādu personu 
pieeju darba tirgum, kuras pārstāv 
nozares vai ģeogrāfiskos reģionus ar īpaši 
augstu bezdarba līmeni;

Or. el

Grozījums Nr. 183
Konstantinos Poupakis

Rezolūcijas priekšlikums
7.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. c uzsver nepieciešamību pievērst 
uzmanību īpašām iedzīvotāju grupām 
(migranti, sievietes, bezdarbnieki 
pirmspensijas vecumā u. c.), lai uzlabotu 
to pārstāvju prasmes, novērstu bezdarbu 
un stiprinātu sociālās integrācijas tīklu;

Or. el

Grozījums Nr. 184
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem un valdībām.

8. Uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo 
rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī 
dalībvalstu un kandidātvalstu valdībām un 
parlamentiem.

Or. it

Grozījums Nr. 185
Corina Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 



PE441.188v02-00 90/92 AM\817360LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina dalībvalstis un Komisiju veikt 
pasākumus jauniešu un vecāku 
iedzīvotāju integrācijai darba tirgū, jo šīs 
ir mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, 
kuras smagi skar darbavietu trūkums 
pašreizējās recesijas apstākļos;

Or. ro

Grozījums Nr. 186
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka minimālo ienākumu 
shēmām jāsedz degvielas izmaksas, lai 
nodrošinātu iespēju trūcīgām 
mājsaimniecībām, kuras ietekmē 
energoresursu nepietiekamība, segt 
energoresursu izdevumus; minimālo 
ienākumu shēmu aprēķini jāveic, 
pamatojoties uz reāliem aprēķiniem par 
mājokļa apsildes izmaksām, ņemot vērā 
mājsaimniecības vajadzības, proti, ģimene 
ar bērniem, vecāki cilvēki un invalīdi; 

Or. en

Grozījums Nr. 187
Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b norāda, ka lielākā daļa ES 27 
dalībvalstu īsteno valsts minimālo 
ienākumu shēmas, taču dažas to nedara; 
aicina dalībvalstis nodrošināt garantētās 
minimālo ienākumu shēmas nabadzības 
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novēršanai un sociālās integrācijas 
veicināšanai un apmainīties ar labāko 
praksi; atzīst, ka, ja tiek sniegta sociālā 
palīdzība, dalībvalstu pienākums ir 
nodrošināt, lai pilsoņi izprastu un spētu 
saņemt viņiem pienākošos pabalstus.

Or. en
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