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Grozījums Nr. 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
145. pantā noteikts, ka dalībvalstis un ES 
izstrādā koordinētu stratēģiju 
nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot 
kvalificētu, mācītu un pielāgoties spējīgu 
darbaspēku, kā arī darba tirgus, kas spētu 
reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā, un lai 
sasniegtu mērķus, kas izvirzīti Līguma par 
Eiropas Savienību 3. pantā. Dalībvalstis, 
ņemot vērā valsts praksi attiecībā uz 
darba tirgus dalībnieku pienākumiem, 
uzskata nodarbinātības veicināšanu par 
vispārsvarīgu jautājumu un savas 
darbības šajā sakarā koordinē Padomē 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 148. panta 
noteikumiem.

(1) Līguma par Eiropas Savienības darbību 
145. pantā noteikts, ka dalībvalstis un ES 
izstrādā koordinētu stratēģiju 
nodarbinātības jomā, īpaši atbalstot 
izglītības veicināšanu, arodapmācību un 
tālākizglītību, darba ņēmēju integrāciju
darba tirgos, kas sakarā ar pārmaiņām 
ekonomikā kļuvuši pieprasīti un arī 
turpmāk būs pieprasīti, lai sasniegtu 
mērķus, kas izvirzīti Līguma par Eiropas 
Savienību 3. pantā.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība mēģina 
panākt pilnīgu nodarbinātību un sociālo 
progresu, apkaro sociālo atstumtību un 
diskrimināciju un veicina sociālo 
taisnīgumu un aizsardzību, un ir paredzētas 
Savienības iniciatīvas, lai nodrošinātu 
dalībvalstu sociālās politikas koordinēšanu. 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
9. pantā noteikts, ka, nosakot un īstenojot 



PE442.935v02-00 4/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

savu politiku un darbības, Savienība ņem 
vērā prasības, kas saistītas ar 
nodarbinātības augsta līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu.

Or. el

Grozījums Nr. 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju,
nodrošina sociālo aizsardzību, turklāt tai 
jāuzņemas iniciatīvas, lai nodrošinātu 
dalībvalstu sociālās politikas koordinēšanu. 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
9. pantā noteikts, ka, nosakot un īstenojot 
savu politiku un darbības, Savienība ņem 
vērā prasības, kas saistītas ar augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un ar sociālās atstumtības
apkarošanu, kā arī augstu vispārējās 
izglītības, arodapmācības un veselības 
aizsardzības līmeni.

Or. de

Grozījums Nr. 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
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sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar pilnīgas un pienācīgas 
nodarbinātības veicināšanu, atbilstīga 
sociālās aizsardzības līmeņa nodrošināšanu 
un ar sociālās atstumtības apkarošanu, un 
visām dalībvalstīm jāievēro vienāda 
atalgojuma princips par vienādu darbu 
vienā darbavietā.

Or. en

Grozījums Nr. 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu,
sociālās atstumtības apkarošanu un augstu 
izglītības un apmācības līmeni.

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
nepieciešams palielināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, tehnoloģiskās izmaiņas un 
sabiedrības novecošanu. Lisabonas 
stratēģiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām.

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
nepieciešams iegūt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, ekonomiskās saiknes un 
pārmaiņas, tehnoloģiskās izmaiņas un 
sabiedrības pārmaiņas. Lisabonas 
stratēģiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām. Tomēr 
Lisabonas stratēģija nepanāca savus 
mērķus. Koncentrējoties uz 
konkurētspēju, izmaksu samazināšanu, 
labklājības graušanu, vēl elastīgākiem 
darba tirgiem, vispārēju tirgus 
liberalizāciju un jo īpaši finanšu tirgu 
deregulāciju, tā padziļināja nevienlīdzību 
ienākumu un bagātību sadalē, nabadzības 
pieaugumu, sociālo atstumtību, slikti 
apmaksātu un nestabilu darbu. Pienācis 
laiks izveidot alternatīvu Eiropas 
Savienības stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai, 
sociālajam taisnīgumam un pilnīgai 
nodarbinātībai.

Or. xm

Grozījums Nr. 34
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
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nepieciešams palielināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, tehnoloģiskās izmaiņas un 
sabiedrības novecošanu. Lisabonas 
stratēģiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām.

nepieciešams palielināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, tehnoloģiskās izmaiņas un 
sabiedrības novecošanu. Lisabonas 
stratēģiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām. Tomēr 
Lisabonas stratēģija nepanāca savus 
mērķus. Koncentrējoties uz 
konkurētspēju, izmaksu samazināšanu, 
labklājības graušanu, vēl elastīgākiem 
darba tirgiem, vispārēju tirgus 
liberalizāciju un jo īpaši finanšu tirgu 
deregulāciju, tā padziļināja nevienlīdzību 
ienākumu un bagātību sadalē, nabadzības 
pieaugumu, sociālo atstumtību, slikti 
apmaksātu un nestabilu darbu. Pienācis 
laiks izveidot alternatīvu Eiropas 
Savienības stratēģiju ilgtspējīgai attīstībai, 
sociālajam taisnīgumam un pilnīgai 
nodarbinātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
nepieciešams palielināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, tehnoloģiskās izmaiņas un 
sabiedrības novecošanu. Lisabonas 
stratēģiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām.

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
nepieciešams palielināt uz zināšanām 
balstīto ražīgumu un konkurētspēju, kā arī 
atjaunot nosacījumus pilnīgai 
nodarbinātībai, vienlaikus veicinot sociālo 
un reģionālo kohēziju, ņemot vērā 
pasaules mēroga konkurenci, tehnoloģiskās 
izmaiņas un sabiedrības novecošanu. 
Lisabonas stratēģiju atjaunoja 2005. gadā 
pēc starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
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vairāk un labākām darbavietām.

Or. el

Grozījums Nr. 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija
noteiktas pietiekami skaidri un saikne 
starp tām būtu varējusi būt ciešāka. Tas 
ierobežoja to ietekmi uz valstu politikas 
izstrādi.

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijai jāpalīdz noteikt vispārēju ES 
ekonomikas un nodarbinātības politikas 
ievirzi. Saskaņā ar šo stratēģiju Padome 
2005. gadā pieņēma vispārējās ekonomikas 
politikas pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs nebija noteikti pietiekami 
saistoši mērķi visu Eiropas Savienībā 
dzīvojošo cilvēku līdzdalībai sociālajā, 
politiskajā un kultūras dzīvē un 
ekonomikas ilgtspējīgai ekoloģiskajai 
konversijai. Tas ierobežoja to ietekmi uz 
valstu politikas izstrādi.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
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nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija noteiktas 
pietiekami skaidri un saikne starp tām būtu 
varējusi būt ciešāka. Tas ierobežoja to 
ietekmi uz valstu politikas izstrādi.

nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija noteiktas 
pietiekami skaidri un saikne starp tām būtu 
varējusi būt ciešāka. Tas ierobežoja to 
ietekmi uz valstu politikas izstrādi, un līdz 
ar to stratēģijas pamatmērķi nebija 
sasniedzami.

Or. pl

Grozījums Nr. 38
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija noteiktas 
pietiekami skaidri un saikne starp tām būtu 
varējusi būt ciešāka. Tas ierobežoja to 
ietekmi uz valstu politikas izstrādi.

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes, bet 2008. gadā tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija noteiktas 
pietiekami skaidri un saiknei starp tām bija 
jābūt ciešākai. Tas ierobežoja to ietekmi 
uz valstu politikas izstrādi.
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Or. nl

Grozījums Nr. 39
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes5, bet 2008. gadā6 tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija noteiktas 
pietiekami skaidri un saikne starp tām būtu 
varējusi būt ciešāka. Tas ierobežoja to 
ietekmi uz valstu politikas izstrādi.

(5) Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģija palīdzēja panākt konsensu par 
vispārēju ES ekonomikas un 
nodarbinātības politikas ievirzi. Saskaņā ar 
šo stratēģiju Padome 2005. gadā pieņēma 
vispārējās ekonomikas politikas 
pamatnostādnes un nodarbinātības 
pamatnostādnes5, bet 2008. gadā6 tās 
pārskatīja. Divdesmit četras 
pamatnostādnes veidoja pamatu valstu 
reformu programmām, nosakot galvenās 
makroekonomikas, mikroekonomikas un 
darba tirgus reformu prioritātes ES 
kopumā. Tomēr pieredze liecina, ka 
pamatnostādnēs prioritātes nebija noteiktas 
pietiekami skaidri, ka saikne starp tām būtu 
varējusi būt ciešāka un ka dalībvalstīm 
neizdevās pārņemt šīs pamatnostādnes. 
Tas ierobežoja to ietekmi uz valstu 
politikas izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Neatkarīgi no jaunajām ES 
likumdošanas iniciatīvām, kas 
koncentrējas uz sociālajām jomām, 
Eiropas Savienībai ievērojami jāuzlabo 
tās spēkā esošās politikas un to 
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īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību.

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat vēl arvien 
progresējošā krīze arī uzsver dalībvalstu 
ekonomikas un darba tirgu ciešo 
savstarpējo atkarību un rada 
nepieciešamību nopietni pārskatīt 
mehānismus, attiecībā uz kuriem 
nodarbinātības un sociālo mērķu 
sasniegšana vēl arvien būs saistoši 
uzdevumi.

Or. el

Grozījums Nr. 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās (6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
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2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana 
var dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina
un efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību.

2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana 
varētu dot būtiskus rezultātus, ja to 
stiprinātu un efektīvi pielietotu. Turklāt
krīze parādīja, ka iekšējais tirgus 
steidzami jāpapildina ar sociālo un 
ekoloģisko savienību, lai mazāk cilvēku 
ciestu no gaidāmo kapitālistisko krīžu 
ietekmes.

Or. de

Grozījums Nr. 43
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību.

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību. Turklāt darba 
tirgu un sociālā nodrošinājuma sistēmu 
saistība kļūst arvien ciešāka, pamatojoties 
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uz pieaugošo pārrobežu nodarbinātību un 
pensionāru migrāciju.

Or. nl

Grozījums Nr. 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu
ciešo savstarpējo atkarību.

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomiku ciešo savstarpējo 
atkarību un pasvītroja tādu efektīvu 
līdzekļu trūkumu, kas laikus reaģētu uz 
krīzes pazīmēm.

Or. pl

Grozījums Nr. 45
Siiri Oviir

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
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dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību.

dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu, 
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību, kā rezultātā 
iekšējā tirgus iespēju pilnīga izmantošana 
ir arī viens no galvenajiem veidiem, kā 
palielināt Eiropas konkurētspēju.

Or. et

Grozījums Nr. 46
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns7 daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu, euro kalpojot par 
makroekonomiskās stabilitātes garantu,
palīdzēja dalībvalstīm rast risinājumu 
krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, ka 
Savienības politikas jomu koordinēšana var 
dot būtiskus rezultātus, ja to stiprina un 
efektīvi pielieto. Tāpat krīze uzsvēra 
dalībvalstu ekonomikas un darba tirgu 
ciešo savstarpējo atkarību.

(6) Finanšu un ekonomikas krīze, kas sākās 
2008. gadā, bija par iemeslu ievērojamam 
darbavietu un potenciālā ražošanas apjoma 
samazinājumam, un tās rezultātā 
dramatiski pasliktinājās publisko finanšu 
stāvoklis. Tomēr Eiropas ekonomikas 
atveseļošanas plāns7 daļēji ar koordinētu 
fiskālo stimulu palīdzēja dalībvalstīm rast 
risinājumu krīzei. Tādējādi krīze pierādīja, 
ka dažu Savienības politikas jomu 
koordinēšana var dot būtiskus rezultātus, ja 
tā ir efektīva, ievērojot subsidiaritātes 
principu. Tāpat krīze uzsvēra dalībvalstu 
ekonomikas un darba tirgu ciešo 
savstarpējo atkarību.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei —
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei —
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka, kā arī efektīvāk 
atrisināt turpmākās pārmaiņas un krīzes
un vērst savu ekonomiku uz ilgtspējīgu,
ekoloģiski un ekonomiski noturīgu un 
integrējošu ekonomisko darbību. 
Attiecīgajās pamatnostādnēs iekļautie 
pamatmērķi ir kopīgi mērķi, uz kuriem 
balstās dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāizpilda valsts mērķi un 
jānovērš šķēršļi, kas kavē 
pārstrukturizācijas procesu, lai radītu 
vairāk un kvalitatīvas darbavietas.

Or. de

Grozījums Nr. 48
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 20208, lai ES varētu 
izkļūt no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, un šajā kontekstā 
Komisijai jāatzīst, ka vajadzīgas esošo 
makroekonomisko politiku pārmaiņas 
(t. i., stabilitātes pakta pārtraukšana, 
privatizācijas apturēšana, procesu 
liberalizācija utt.), lai prioritāti sniegtu 
kvalitatīva darba izveidei, nodrošinot 
tiesības sievietēm, labākas algas, mazāku 
nabadzību, kā arī lielāku sociālo 
integrāciju un progresu. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
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ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāatbilst valsts mērķiem
un jānovērš šķēršļi, kas ierobežo vairāk un 
kvalitatīvu darbavietu izveidi.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi, kā arī augstu 
nodarbinātības līmeni, produktivitāti un 
sociālo kohēziju. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm atbilstoši to īpašajiem 
apstākļiem būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

Or. el

Grozījums Nr. 50
Georges Bach

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
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no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu nepilnības, veicinot ekonomikas 
izaugsmi, nodrošinot esošās darbavietas 
un radot papildu darbavietas.

Or. de

Grozījums Nr. 51
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei —
stratēģiju Eiropa 20208, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei —
stratēģiju Eiropa 20208, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka, vērst savu ekonomiku 
uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu 
izaugsmi un apkarot nabadzību. 
Attiecīgajās pamatnostādnēs iekļautie pieci 
pamatmērķi ir kopīgi mērķi, uz kuriem 
balstās dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi, un apkarotu nabadzību un 
sociālo atstumtību.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 20208, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 20208, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus, 
uzņemtos atbildību par šādiem mērķiem
un novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību un 
uzlabotu darba tirgus darbību. Fiskālā
stimula atcelšana būtu jāīsteno un
jākoordinē Stabilitātes un izaugsmes 
pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu uzlabotu
makroekonomikas sniegumu, kas vērsts uz 
sociālu un videi nekaitīgu ilgtspējīgu 
attīstību, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu augstas 
kvalitātes nodarbinātību un sociālo 
aizsardzību. Fiskālais stimuls jāturpina 
nākamajos trijos līdz piecos gados, lai 
pārvarētu ekonomikas stagnāciju un 
augošo bezdarbu. Saskaņots fiskālais 
stimuls dalībvalsts un ES līmenī jāvērš uz 
ekonomikas atveseļošanos, ievērojot 
mērķtiecīgu ES atveseļošanās plānu, kas 
pilnveidots attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību visos tās aspektos, mobilizējot 
ik gadu 1 % no ES IKP ieguldījumiem 



AM\820832LV.doc 19/206 PE442.935v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

vides, sociālās jomas un ekonomikas 
ilgtspējīgā attīstībā, tādējādi nodrošinot 
pārvarēšanas stratēģiju saistībā ar jaunas 
kvalitātes nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību un 
uzlabotu darba tirgus darbību. Fiskālā
stimula atcelšana būtu jāīsteno un 
jākoordinē Stabilitātes un izaugsmes 
pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu uzlabotu
makroekonomikas sniegumu, kas vērsts uz 
sociālo un videi nekaitīgu noturīgu 
attīstību, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu augstas 
kvalitātes nodarbinātību un sociālo 
aizsardzību. Fiskālais stimuls jāturpina 
nākamajos trijos līdz piecos gados, lai 
pārvarētu ekonomikas stagnāciju un
augošo bezdarbu. Saskaņots fiskālais 
stimuls dalībvalsts un ES līmenī jāvērš uz 
ekonomikas atveseļošanos, ievērojot 
mērķtiecīgu ES atveseļošanās plānu, kas 
pilnveidots attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību visos tās aspektos, mobilizējot 
ik gadu 1 % no ES IKP ieguldījumiem 
videi nekaitīgā noturīgā attīstībā, tādējādi 
nodrošinot pārvarēšanas stratēģiju 
saistībā ar jaunas kvalitātes 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros. Tomēr, lai 
praksē panāktu ilgtspējīgas ekonomikas 
un sociālās kohēzijas mērķus, galvenā 
uzmanība jāpievērš jautājumu risināšanai 
par lielāko makroekonomikas 
nelīdzsvarotību starp dalībvalstīm, kā arī 
par neatbilstībām to konkurētspējas 
līmenī.

Or. el

Grozījums Nr. 56
Siiri Oviir

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību, saistībā ar kuru vēlams precīzi 
koncentrēties uz elastdrošības principu 
piemērošanu un uz ieguldījumiem aktīvos 
darba tirgus pasākumos. Kad ekonomikas 
atlabšana būs stabila, fiskālā stimula 
atcelšana būtu jāīsteno un jākoordinē 
Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros.
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Or. et

Grozījums Nr. 57
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, stiprinātu sociālo 
kohēziju un uzlabotu darba tirgus darbību. 
Fiskālā stimula pakāpeniska atcelšana, kas 
jāuzsāk, tiklīdz ekonomikā sākas noturīga 
atveseļošanās, cita starpā būtu jāīsteno un 
jākoordinē Stabilitātes un izaugsmes pakta 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes : 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti, veicinātu 
vairāk un labākas darbavietas, kā savā 
pienācīga darba nodrošināšanas 
programmā ierosināja Starptautiskais 
Darba birojs, un publisko finanšu 
ilgtspējību, uzlabotu konkurētspēju, 
mazinātu makroekonomikas 
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nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm jāīsteno mērķtiecīgas reformu 
programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

Or. de

Grozījums Nr. 60
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” un visaptverošu 
izaugsmes nosacījumu radīšanas 
stratēģiju ietvaros dalībvalstīm būtu 
jāīsteno tālejošas reformu programmas, lai 
panāktu makroekonomikas stabilitāti un 
publisko finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
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jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

Or. it

Grozījums Nr. 61
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno strukturālas
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu ražīgumu un
darba tirgus darbību. Fiskālā stimula 
atcelšana būtu jāīsteno un jākoordinē 
Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību, uzlabotu darba tirgus 
darbību un apkarotu nabadzību. Fiskālā 
stimula atcelšana būtu jāīsteno un 
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izaugsmes pakta ietvaros. jākoordinē Stabilitātes un izaugsmes pakta 
ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno un jāaizstāv
tālejošas reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropa 2020 jābūt stratēģijai, kas 
izved no krīzes, aizkavē jaunu ekonomisko 
un sociālo sabrukumu, tiek cieši 
saskaņota ar strukturālo un kohēzijas 
politiku un vidējā termiņā stimulē Eiropas 
ekonomiku.

Or. de
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Grozījums Nr. 65
Georges Bach

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropa 2020 jābūt stratēģijai, kas 
izved no krīzes, aizkavē jaunu ekonomisko 
un sociālo sabrukumu un vidējā līdz ilgā 
termiņā stimulē Eiropas ekonomiku.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropa 2020 jābūt stratēģijai, kurā 
galvenā nozīme ir cilvēkiem un planētai, 
lai panāktu ilgtspējīgu ekonomiku, radītu 
vairāk un labākas darbavietas un risinātu 
darba tirgus problēmas, kas izriet no 
sabiedrības novecošanas, pašreizējās 
ekonomikas krīzes un turpmākas 
ilgtspējīgas ekonomikas prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 67
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropa 2020 jābūt stratēģijai, ar ko 
pārvarēt ekonomikas krīzi, novērst 
turpmāku ekonomisko un sociālo 
sabrukumu un atbalstīt mūsu ekonomiku 



PE442.935v02-00 26/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

vidējā termiņā, lai sekmētu ES atrašanos 
vadošajā pozīcijā pasaules ekonomikā un 
politikā.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Eiropa 2020 jābūt stratēģijai, ar ko 
pārvarēt ekonomikas krīzi, novērst 
turpmāku ekonomisko un sociālo 
sabrukumu un atbalstīt mūsu ekonomiku 
vidējā un ilgā termiņā.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Valstu budžetam un ES budžetam, 
tostarp Eiropas fondiem, jābūt 
saskaņotiem un vērstiem uz sabiedrības 
sagatavošanu ilgtspējīgai ekonomikai. 
Turklāt dalībvalstīm savā publisko 
finanšu politikā, īpaši budžeta 
samazinājumu gadījumā, jāapsver 
prasības pārejai uz ilgtspējīgu ekonomiku 
novecojošā sabiedrībā, jo īpaši kvalitatīvu 
pakalpojumu vajadzību un vajadzību 
ieguldīt izglītībā, un jānovērš jebkāda 
nesamērīga ietekme uz sieviešu 
nodarbinātību.

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas un 
ilgtermiņā noturīgas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, ES 
cilvēkresursu taisnīgu un efektīvu 
pārvaldību, lai panāktu lielāku 
konkurētspēju un iniciatīvu 
nodrošināšanu efektīvai rīcībai, novēršot 
„smadzeņu aizplūšanu”.

Or. el

Grozījums Nr. 71
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 



PE442.935v02-00 28/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem, 
samazinot to cilvēku skaitu, kas nepabeidz 
savu izglītību vai apmācības, apliecinot 
katras personas tiesības uz mūžizglītību, 
lai tiktu atzītas un sertificētas zināšanas 
neatkarīgi no tā, kā un kur tās iegūtas, 
veicinot plašāko iespējamo terciārās 
izglītības izplatīšanu, tostarp zinātnes un 
inženierzinātņu jomā, un pētniecības un 
uzņēmumu snieguma stiprināšanu, lai 
veicinātu inovāciju un zināšanu nodošanu 
visā ES. Ar tām būtu jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāpalīdz radošas idejas 
pārvērst inovatīvos produktos, 
pakalpojumos un procesos, kas var radīt 
izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Or. it

Grozījums Nr. 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
ekonomiskā darbība, kas pamatojas uz
zināšanām un inovāciju. Reformām būtu 
jābūt vērstām uz izglītības kvalitātes 
uzlabošanu, tās pieejamības nodrošināšanu 
visiem un pētniecības un uzņēmumu 
snieguma nodrošināšanu, lai veicinātu 
inovāciju un zināšanu nodošanu visā ES. 
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jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Ar tām būtu jāveicina ekonomiskā 
darbība, kas veicina radošas idejas 
pārvērst inovatīvos produktos, inovatīvos 
— galvenokārt sociāli augstvērtīgos —
pakalpojumos un procesos, kas var radīt 
kvalitatīvas darbavietas, teritoriālo, 
ekonomikas un sociālo kohēziju ar augsta 
līmeņa visaptverošu sociālo 
nodrošinājumu, kā arī palīdzēt risināt 
Eiropas un visas pasaules mēroga 
sabiedrības problēmas. Šajā kontekstā 
būtiski ir maksimāli likt lietā informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas.

Or. de

Grozījums Nr. 73
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, kopējas 
zināšanu sistēmas izveidi starp dalībvalstu 
pilsoņiem, tās pieejamības nodrošināšanu 
visiem un pētniecības un uzņēmumu 
snieguma stiprināšanu, lai veicinātu 
inovāciju un zināšanu nodošanu visā ES. 
Ar tām būtu jāveicina uzņēmējdarbība un 
jāpalīdz radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Or. fr
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Grozījums Nr. 74
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES, ierobežojot 
reģionālo nelīdzsvarotību. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Or. el

Grozījums Nr. 75
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
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izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES un novērstu 
Eiropas „smadzeņu aizplūšanu”. Ar tām 
būtu jāveicina uzņēmējdarbība un mazo un 
vidējo uzņēmumu (MVU) attīstība, kā arī
jāpalīdz radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir „gudra izaugsme”, proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
pienācīga darba stiprināšanu, izglītības 
kvalitātes uzlabošanu, tās pieejamības 
nodrošināšanu visiem un pētniecības un 
uzņēmumu snieguma stiprināšanu, lai 
veicinātu inovāciju un zināšanu nodošanu 
visā ES. Ar tām būtu jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāpalīdz radošas idejas 
pārvērst inovatīvos produktos, 
pakalpojumos un procesos, kas var radīt 
izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
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komunikācijas tehnoloģijas. maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai veicinātu ekonomikas izaugsmi, 
dalībvalstīm jācīnās pret pasākumiem, kas 
to palēnina, t. i., pret birokrātiskajiem 
šķēršļiem, pārmērīgu reglamentāciju un 
standartizāciju, augstiem nodokļiem un 
protekcionisma izpausmēm.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Lai nodrošinātu ES vispārējos 
makroekonomikas rezultātus, galvenais 
nosacījums ir spēcīga un efektīva vienotā 
tirgus panākšana; tas ir īpaši svarīgi 
ekonomikas un monetārās savienības 
uzticamībai, lai sniegtu ekonomiskos 
ieguvumus, atjaunotu izaugsmi un radītu 
jaunas darba iespējas.

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Siiri Oviir

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze. 

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei”. Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, 
ka tiek veidota ilgtspējīga un 
konkurētspējīga ekonomika, kurā efektīvi 
tiek izlietoti resursi, izmaksas un ieguvumi 
tiek sadalīti taisnīgi, tiek izmantota Eiropas 
vadošā loma jaunu procesu un tehnoloģiju, 
tostarp zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Svarīgi joprojām veikt pasākumus, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un pilnveidotu 
uzņēmējdarbības vidi, kas labvēlīga mazo 
un vidējo uzņēmumu novatoriskai un 
aktīvai darbībai, jo īpaši piemērojot 
atvieglotu regulējumu, samazinātus 
administratīvos šķēršļus un uzlabotu 
piekļuvi kapitālam. Dalībvalstīm būtu 
jāīsteno vajadzīgās reformas, lai mazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un efektīvi 
izmantotu resursus. Tāpat tām būtu 
jāuzlabo sava uzņēmējdarbības vide, 
jāstimulē zaļo darbavietu radīšana un 
jāmodernizē ražošanas bāze. 

Or. et

Grozījums Nr. 80
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei”. Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, 
ka tiek veidota ilgtspējīga un 
konkurētspējīga ekonomika, kurā efektīvi 
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resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

tiek izlietoti resursi, izmaksas un ieguvumi 
tiek sadalīti taisnīgi, tiek izmantota Eiropas 
vadošā loma jaunu procesu un tehnoloģiju, 
tostarp zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Šīm tehnoloģijām, cik iespējams, jābūt 
pieejamām visiem uzņēmumiem, tostarp 
mikrouzņēmumiem un MVU, lai visā 
sistēmā varētu veikt pārmaiņas ilgtspējas 
palielināšanas vajadzībām. Dalībvalstīm 
būtu jāīsteno vajadzīgās reformas, lai 
mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
efektīvi izmantotu resursus. Tāpat tām būtu 
jāuzlabo sava uzņēmējdarbības vide, 
jāstimulē zaļo darbavietu radīšana un 
jāmodernizē ražošanas bāze. Krīzei 
nevajadzētu ierobežot vai novilcināt šo 
svarīgo pāreju uz zaļu un ilgtspējīgu 
ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek 
sadalīti taisnīgi, tiek izmantota Eiropas 
vadošā loma jaunu procesu un tehnoloģiju, 
tostarp zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veicināta jaunu procesu un 
tehnoloģiju, galvenokārt zaļo tehnoloģiju 
izstrāde, lai izveidotu resursu ziņā 
efektīvu, ilgtspējīgu ekonomiku. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo mazo un 
vidējo uzņēmumu uzņēmējdarbības vide, 
jāstimulē zaļo un ilgtspējīgo darbavietu 
radīšana un jāmodernizē ražošanas bāze. 
Jo īpaši dažādu produktu konversijas 
jomā jānodrošina pietiekami finanšu 
resursi, lai spētu pārvarēt no tās izrietošos 
pārstrukturizācijas procesus un ietekmi uz 
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darba ņēmējiem.

Or. de

Grozījums Nr. 82
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei”. Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, 
ka tiek veidota ilgtspējīga un 
konkurētspējīga ekonomika, kurā efektīvi 
tiek izlietoti resursi, izmaksas un ieguvumi 
tiek sadalīti taisnīgi, tiek izmantota Eiropas 
vadošā loma jaunu procesu un tehnoloģiju, 
tostarp zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu un sociālās ekonomikas jomas 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

Or. el

Grozījums Nr. 83
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei”. Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, 
ka tiek veidota ilgtspējīga un 
konkurētspējīga ekonomika, kurā efektīvi 
tiek izlietoti resursi, izmaksas un ieguvumi 
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taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

tiek sadalīti taisnīgi, tiek izmantota Eiropas 
vadošā loma jaunu procesu un tehnoloģiju, 
tostarp zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze, tostarp nodrošinot tādu 
apmācību sniegšanu, kas atbilst jauno 
zināšanu prasībām.

Or. it

Grozījums Nr. 84
Georges Bach

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei” un lielākai nodarbinātībai. 
Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, ka tiek 
veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā, radot 
vairāk darbavietu. Dalībvalstīm būtu 
jāīsteno vajadzīgās reformas, lai mazinātu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un efektīvi 
izmantotu resursus. Tāpat tām būtu 
jāuzlabo sava uzņēmējdarbības vide, 
jāstimulē zaļo darbavietu radīšana un 
jāmodernizē ražošanas bāze.

Or. de
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Grozījums Nr. 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei”. Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, 
ka tiek veidota ilgtspējīga un 
konkurētspējīga ekonomika, kurā efektīvi 
tiek izlietoti resursi, izmaksas un ieguvumi 
tiek sadalīti taisnīgi, tiek izmantota Eiropas 
vadošā loma jaunu procesu un tehnoloģiju, 
tostarp zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē tādu
darbavietu radīšana, kas nerada lielākas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, un 
jāmodernizē ražošanas bāze.

Or. pl

Grozījums Nr. 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās un, pamatojoties uz 
pienācīgām darbavietām, būtu jāpievēršas 
„ilgtspējīgai izaugsmei”. Ilgtspējīga 
izaugsme nozīmē, ka tiek veidota 
ilgtspējīga un konkurētspējīga ekonomika, 
kurā efektīvi tiek izlietoti resursi, izmaksas 
un ieguvumi tiek sadalīti taisnīgi, tiek 
izmantota Eiropas vadošā loma jaunu 
procesu un tehnoloģiju, tostarp zaļo 
tehnoloģiju izstrādes jomā. Dalībvalstīm 
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gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

būtu jāīsteno vajadzīgās reformas, lai 
mazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
efektīvi izmantotu resursus. Tāpat tām būtu 
jāuzlabo sava uzņēmējdarbības vide, 
jāstimulē zaļo darbavietu radīšana un 
jāmodernizē ražošanas bāze.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
izaugsmei” un pienācīgam darbam. 
Ilgtspējīga izaugsme nozīmē, ka tiek 
veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo 
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām (11) Dalībvalstu reformu programmām 
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jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes 
paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

jābūt vērstām uz „integrējošu ekonomisko 
darbību”. Integrējoša ekonomiskā darbība
nozīmē to, ka tiek veidota vienota 
sabiedrība, kurā cilvēki spēj paredzēt 
izmaiņas un tās pārvaldīt, tādējādi aktīvi 
piedaloties politiskajā, sabiedriskajā un 
kultūras dzīvē. Tādēļ ar dalībvalstu 
reformām būtu jānodrošina visiem 
piekļuve ienākumiem, kas novērš 
nabadzību, un kvalificētiem 
pakalpojumiem, tādējādi nodrošinot 
cienījamu un neatkarīgu dzīvi un
samazinot nabadzību un sociālo 
atstumtību, likvidējot šķēršļus neatkarīgai
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem — īpaši 
sievietēm —, jauniešiem, invalīdiem un 
migrantiem. Ar tām būtu arī jāpanāk, ka 
ilgtspējīgas un integrējošas ekonomiskās 
darbības ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
integrējošu darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai; tāpēc jāiegulda sekmīgā 
integrācijā un pārejā, atbilstošas 
kvalifikācijas attīstībā un darba kvalitātes 
uzlabošanā saskaņā ar Starptautiskā 
Darba biroja pienācīga darba 
pamatprincipiem un, ievērojot Berlīnē 
2007. gada 18.– 20. janvārī notikušās 
nodarbinātības un sociālo lietu ministru 
neoficiālās tikšanās par tematu „labs 
darbs” laikā gūtajiem secinājumiem, ka 
Eiropai vajadzīgi pastiprināti un kopīgi 
centieni darba ņēmēju tiesību un 
līdzdalības veicināšanai, taisnīgam 
atalgojumam, drošībai un veselības 
aizsardzībai darbavietā, kā arī ģimeni 
atbalstošai darba organizācijai un ka labi 
un taisnīgi darba apstākļi, kā arī 
piemērota sociālā aizsardzība ir obligāti 
nosacījumi, lai pilsoņi atzītu Eiropas 
Savienību, jācīnās pret darba tirgus
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
nelabprātīgu pasivitāti, kā arī jānodrošina 
visaptveroša sociālā drošība, kas izskauž 
nabadzību, un līdzdalība sabiedriskajā un 
kultūras dzīvē. Vienlaikus ievērojami 
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jāsamazina ekonomiskā un sociālā 
nevienlīdzība.

Or. de

Grozījums Nr. 89
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, piemēram, veicinot 
uzņēmumu un universitāšu sadarbību, lai 
sekmētu ciešāku darba tirgus prasību un 
darbaspēka zināšanu sasaisti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

Or. el
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Grozījums Nr. 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visiem iegūt 
profesionālās iemaņas un pielāgoties 
pārmaiņām darba tirgū visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu atbilstoši darba tirgus 
pieprasījumam, darba kvalitātes 
paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

Or. pl

Grozījums Nr. 91
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos, jo īpaši īstenojot 
ietaupījumu shēmas darba ņēmējiem līdz 
ar stimuliem nodokļu vai sociālajā jomā. 
Tādēļ dalībvalstu reformu programmu 
pamatā būtu jābūt darba tirgu efektīvas 
darbības nodrošināšanai, izmantojot 
ieguldījumus sekmīgā darba maiņā, 
attiecīgo prasmju attīstīšanu, darba 
kvalitātes paaugstināšanu, jo īpaši īstenojot 
un veicinot efektīvas apmācību sistēmas
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 92
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
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to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes 
paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, apmācību un darba tirgus 
prasību saskaņošanai, ieguldījumiem 
sekmīgā darba maiņā, mūžizglītībai, 
attiecīgo prasmju attīstīšanai, darba 
kvalitātes paaugstināšanai un cīņai pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

Or. el

Grozījums Nr. 93
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 



PE442.935v02-00 44/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un ieceļotājiem, ja šo grupu 
piederīgie atbilst darba tirgus prasībām 
un ja ir iespējama sociālā integrācija. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
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nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu, 
atbrīvojoties no neelastības attiecībā uz 
darba apstākļiem un darba laiku, un cīņu 
pret sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu 
un pasivitāti, nodrošinot adekvātu, 
ilgtspējīgu sociālo aizsardzību, šajā nolūkā 
ieviešot efektīvas, universālas ienākumu 
nodrošināšanas shēmas, un aktīvu 
iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

Or. it

Grozījums Nr. 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem, 
vienlaikus ņemot vērā pienācīgus darba 
apstākļus un cilvēkus, kas nevar 
piedalīties darba tirgū. Ar tām būtu arī 
jāpanāk, ka ekonomikas izaugsmes 
ieguvumi nonāk pie visiem pilsoņiem visos 
reģionos. Tādēļ dalībvalstu reformu 
programmu pamatā būtu jābūt darba tirgu 
efektīvas darbības nodrošināšanai, 
izmantojot ieguldījumus sekmīgā darba 
maiņā, attiecīgo prasmju attīstīšanu, darba 
kvalitātes paaugstināšanu, dzimumu 
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aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību. līdztiesību un cīņu pret sadrumstalotību, 
garantējot darba ņēmēju drošību visos 
nodarbinātības veidos, kā arī cīņu pret 
diskrimināciju, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt jo īpaši ar jaunajām 
tehnoloģijām, automatizāciju un 
datorizāciju saistītās izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
elastīgu darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 97
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem, nekvalificētiem darba 
ņēmējiem, minoritāšu pārstāvjiem, jo 
īpaši romu tautības pārstāvjiem un 
likumīgiem migrantiem. Ar tām būtu arī 
jāpanāk, ka ekonomikas izaugsmes 
ieguvumi nonāk pie visiem pilsoņiem visos 
reģionos. Tādēļ dalībvalstu reformu 
programmu pamatā būtu jābūt darba tirgu 
efektīvas darbības nodrošināšanai, 
izmantojot ieguldījumus sekmīgā darba 
maiņā, attiecīgo prasmju attīstīšanu, darba 
kvalitātes paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 98
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
aprūpētājiem, invalīdiem un likumīgiem 
migrantiem. Ar tām būtu arī jāpanāk, ka 
ekonomikas izaugsmes ieguvumi nonāk pie 
visiem pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ 
dalībvalstu reformu programmu pamatā 
būtu jābūt darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu — jo īpaši jauniešu bezdarbu —
un pasivitāti, nodrošinot adekvātu, 
ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un aktīvu 
iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām (11) Dalībvalstu reformu programmām 
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jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, 
diskrimināciju, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
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un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un migrantiem. Ar tām būtu arī 
jāpanāk, ka ekonomikas izaugsmes 
ieguvumi nonāk pie visiem pilsoņiem visos 
reģionos. Tādēļ dalībvalstu reformu 
programmu pamatā būtu jābūt darba tirgu 
efektīvas darbības nodrošināšanai, 
izmantojot ieguldījumus sekmīgā darba 
maiņā, attiecīgo prasmju attīstīšanu, darba 
kvalitātes paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu 
sociālo aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, 
lai mazinātu nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saistībā ar „integrējošas 
izaugsmes” mērķi dalībvalstīm jānosaka 
atbilstošs tiesiskais pamats jaunajiem 
darba veidiem, vienlaikus ievērojot gan 
atbilstošas sociālās drošības, gan elastīgu 
nodarbinātības veidu nodrošināšanu 
darba ņēmējiem, lai panāktu ģimenes un 
darba dzīves savienojamību.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saistībā ar „integrējošas 
izaugsmes” mērķi dalībvalstīm pēc 
Komisijas iniciatīvas jānosaka atbilstošs 
tiesiskais pamats jaunajiem darba 
veidiem. Turklāt dalībvalstīm 
jāsagatavojas, lai darba apstākļus un 
darba laiku labāk pielāgotu darba ņēmēju 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saistībā ar „integrējošas 
izaugsmes” mērķi dalībvalstīm pēc 
Komisijas iniciatīvas jānosaka tiesiskais 
pamats jaunajiem darba veidiem, kas 
attiecīgajiem darba ņēmējiem nodrošina 
vienādas tiesības, kā arī darbu, kas 
neveicina turpmāku darba tirgus 
sadrumstalošanu, un garantē darba 
ņēmēju individuālo un kolektīvo tiesību 
visaptverošu aizsardzību un darba 
ņēmējiem sniedz vajadzīgo sociālo 
aizsardzību.

Or. de

Grozījums Nr. 104
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saistībā ar „integrējošas 
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izaugsmes” mērķi dalībvalstīm pēc 
Komisijas iniciatīvas jānosaka atbilstošs 
tiesiskais pamats jaunajiem darba 
veidiem. Šādā regulējumā jāievēro gan 
elastīgu nodarbinātības veidu 
nodrošināšana, izvairoties no darba tirgus 
sadrumstalošanas un garantējot 
individuālo un kolektīvo darba tiesību 
visaptverošu aizsardzību, gan atbilstošs 
sociālais nodrošinājums darba ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Saistībā ar „integrējošas 
izaugsmes” mērķi dalībvalstis jāmudina 
noteikt atbilstošu tiesisko pamatu 
jaunajiem nodarbinātības veidiem, 
ievērojot gan elastīgu nodarbinātības 
veidu, gan atbilstoša sociālā 
nodrošinājuma garantēšanu darba 
ņēmējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
izaugsmē un nodarbinātībā, ja ar tām 
stiprina ES konkurētspēju pasaules 
ekonomikā, paver jaunas iespējas Eiropas 
eksportētājiem un rada konkurētspējīgu 

svītrots
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piekļuvi būtiskam importam. Tādēļ 
reformās būtu jāņem vērā to ārējās 
konkurētspējas aspekti, lai veicinātu 
Eiropas izaugsmi un dalību atvērtos un 
godīgos tirgos visā pasaulē.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
izaugsmē un nodarbinātībā, ja ar tām 
stiprina ES konkurētspēju pasaules 
ekonomikā, paver jaunas iespējas Eiropas 
eksportētājiem un rada konkurētspējīgu 
piekļuvi būtiskam importam. Tādēļ 
reformās būtu jāņem vērā to ārējās 
konkurētspējas aspekti, lai veicinātu 
Eiropas izaugsmi un dalību atvērtos un 
godīgos tirgos visā pasaulē.

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
izaugsmē un nodarbinātībā, ja ar tām 
stiprina ES konkurētspēju pasaules 
ekonomikā, paver jaunas iespējas Eiropas 
eksportētājiem un rada konkurētspējīgu 
piekļuvi būtiskam importam. Tādēļ 
reformās būtu jāņem vērā to ārējās 
konkurētspējas aspekti, lai veicinātu 
Eiropas izaugsmi un dalību atvērtos un 
godīgos tirgos visā pasaulē, ES cenšoties 
starptautiskajā līmenī stingri uzraudzīt 
ieinteresētās puses, kuras būtiski ietekmē 
nodarbinātību, darbaspēka mobilitāti un 
sociālās jomas finanšu produktus, 
piemēram, pensijas.

Or. nl

Grozījums Nr. 108
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
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izaugsmē un nodarbinātībā, ja ar tām 
stiprina ES konkurētspēju pasaules 
ekonomikā, paver jaunas iespējas Eiropas 
eksportētājiem un rada konkurētspējīgu 
piekļuvi būtiskam importam. Tādēļ 
reformās būtu jāņem vērā to ārējās 
konkurētspējas aspekti, lai veicinātu 
Eiropas izaugsmi un dalību atvērtos un 
godīgos tirgos visā pasaulē.

izaugsmē un ilgtspējīgā un kvalitatīvā
nodarbinātībā, ja ar tām stiprina ES 
konkurētspēju pasaules ekonomikā, paver 
jaunas iespējas Eiropas eksportētājiem un 
rada konkurētspējīgu piekļuvi būtiskam 
importam. Tādēļ reformās būtu jāņem vērā 
to ārējās konkurētspējas aspekti, lai 
veicinātu Eiropas izaugsmi un dalību 
atvērtos un godīgos tirgos visā pasaulē.

Or. el

Grozījums Nr. 109
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Dalībvalstīm, nosakot valsts 
mērķus, būtu jāparedz līdz 2020. gadam 
panākt, ka nodarbinātības rādītājs 
sieviešu un vīriešu vidū ir 75 %, īpašu 
uzmanību veltot jauniešu, gados vecāku 
darbinieku un invalīdu iesaistīšanai 
darbā.
Turklāt dalībvalstīm savi nacionālie mērķi 
būtu jānosaka tā, ka rādītājs nodarbināto 
vai apmācības procesā esošo sieviešu un 
vīriešu vidū, kuri ir vecumā no 20 līdz 24 
gadiem, tiek palielināts līdz 90 %.

Or. de

Grozījums Nr. 110
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Izstrādājot un veicot strukturālas 
reformas, dalībvalstīm īpaša uzmanība 
būtu jāvelta tam, lai izaugsme būtu vērsta 
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uz intensīvu nodarbinātību, vienlaikus 
radot faktiskajai ekonomiskajai situācijai 
atbilstīgas darba vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jācenšas īstenot pilnībā 
un vienotā tempā, ņemot vērā katras valsts 
īpašās problēmas, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

Or. el

Grozījums Nr. 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno efektīvi un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

Or. pl
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Grozījums Nr. 113
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā, lai 
panāktu koordinētu strukturālo reformu 
pozitīvu papildu ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Tadeusz Cymański

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm jāīsteno, pienācīgi ņemot vērā 
katras valsts situāciju.

Or. pl

Grozījums Nr. 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Plānojot un apgūstot ES 
finansējumu, tostarp Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda un Eiropas kohēzijas fonda 
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finansējumu, dalībvalstīm būtu jāņem 
vērā Stratēģija Eiropa 2020, un jo īpaši 
tās sociālie un nodarbinātības aspekti. 
Eiropas finansējumam jāpalīdz samazināt 
administratīvais slogs un jāatvieglo 
ilgtermiņa pasākumu īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Lai īstenotu šo mērķi, dalībvalstīm 
obligāti būtu jāveicina ekonomikas 
izaugsme, ar finansiālu stimulu palīdzību 
palielinot īpaši mazo un vidējo uzņēmumu 
(MVU) jauninājumu attīstības iespējas, 
lai radītu jaunas darba vietas un atbrīvotu 
rūpniecību no administratīviem un 
ārpustarifu šķēršļiem. Lai atvieglotu 
sieviešu un jauniešu piekļuvi darba 
tirgum, jārada priekšnosacījumi 
pietiekamām bērnu aprūpes iespējām, lai 
katram bērnam pirmsskolas vecumā 
varētu nodrošināt aprūpes vietu ārpus 
ģimenes; tāpat arī, cieši sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem, katram jaunietim 
sešu mēnešu laikā pēc skolas pabeigšanas 
būtu jānodrošina darbavieta, respektīvi, 
profesionālās apmācības un turpmākas 
apmācības vieta.

Or. de

Grozījums Nr. 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Ziņojumos par nodarbinātības 
līmeni dalībvalstīm būtu jāiekļauj 
konkrēti un salīdzinoši dati par katru 
dzimumu, statistikā atspoguļojot 
darbaspēka patieso situāciju, kur 
procentos izteikts darbs, kas sniedz 
ekonomisko neatkarību, nepilna darba 
laika darbs un daļējs bezdarbs.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Plānojot un apgūstot ES 
finansējumu, tostarp Eiropas Sociālā 
fonda un Eiropas kohēzijas fonda 
finansējumu, dalībvalstīm būtu jāņem 
vērā stratēģija Eiropa 2020, un jo īpaši tās 
sociālie un nodarbinātības aspekti.

Or. de

Grozījums Nr. 119
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13.a) Plānojot un apgūstot ES 
finansējumu, tostarp Eiropas Sociālā 
fonda, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda un Eiropas kohēzijas fonda 
finansējumu, dalībvalstīm būtu jāņem 
vērā stratēģija Eiropa 2020, un jo īpaši tās 
sociālie un nodarbinātības aspekti. Lai 
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īstenotu stratēģijā Eiropa 2020 izvirzīto 
viedas, iekļaujošas un videi draudzīgas 
izaugsmes savstarpēji saistītos mērķus un 
lai efektīvāk atbalstītu nelabvēlīgā 
situācijā esošos mikroreģionus un 
visneaizsargātākās iedzīvotāju grupas, kas 
atrodas sarežģītā neizdevīgā stāvoklī, ir 
ārkārtīgi svarīgi vairāk izmantot dažādo 
pieejamo finanšu instrumentu 
mijiedarbību un papildināmību.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai gan šīs pamatnostādnes ir 
adresētas dalībvalstīm, stratēģija Eiropa 
2020 būtu jāīsteno partnerībā ar visām 
valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
cieši iesaistot parlamentus, kā arī sociālos 
partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, kas dod ieguldījumu valsts 
reformu programmu izstrādē, to īstenošanā 
un vispārējā saziņā stratēģijas sakarā.

(14) Lai gan šīs pamatnostādnes ir 
adresētas dalībvalstīm, stratēģija Eiropa 
2020 noteikti jāīsteno partnerībā ar visām 
valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
cieši iesaistot parlamentus, kā arī 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Īpaša 
nozīme šajā saistībā ir valstu sociālajiem 
partneriem, jo bez viņu līdzdalības 
uzņēmumos nav iespējams praktiski 
īstenot nodarbinātības stratēģiju. Visi 
dalībnieki līdzvērtīgi jāiesaista valsts 
reformu programmu izstrādē, to īstenošanā 
un vispārējā saziņā stratēģijas sakarā.

Or. de

Grozījums Nr. 121
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai gan šīs pamatnostādnes ir (14) Lai gan šīs pamatnostādnes ir 
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adresētas dalībvalstīm, stratēģija Eiropa 
2020 būtu jāīsteno partnerībā ar visām 
valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
cieši iesaistot parlamentus, kā arī sociālos 
partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, kas dod ieguldījumu valsts 
reformu programmu izstrādē, to īstenošanā 
un vispārējā saziņā stratēģijas sakarā.

adresētas dalībvalstīm, stratēģija Eiropa 
2020 būtu jāīsteno partnerībā ar visām 
valstu, reģionālajām un vietējām iestādēm, 
cieši iesaistot parlamentus, kā arī sociālos 
partnerus un pilsoniskās sabiedrības 
pārstāvjus, kas dod ieguldījumu valsts 
reformu programmu izstrādē, to īstenošanā 
un vispārējā saziņā stratēģijas sakarā, jo 
sociālajai politikai jāatspoguļo vietējie 
apstākļi un priekšrocības.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
nodarbinātības rādītājs, veicot aktīvas 
iesaistes pasākumus, jo īpaši tos, kas 
paredzēti mazkvalificētām personām, 
saskaņojot apmācību un turpmāku 
kvalificēšanos ar darba tirgus 
pieprasījumu un radot subsidētas 
darbavietas personām ar invaliditāti un 
īpaši neaizsargātām personām. Atbilstīgi 
situācijai darba tirgū dalībvalstīm ar 
piemērotu programmu palīdzību būtu 
jāuzlabo valstī dzīvojošo ieceļotāju 
nodarbinātības iespējas. Nepieciešamas 
arī novatoriskas programmas, ar kuru 
starpniecību darba tirgū no jauna varētu 
integrēt personas ar invaliditāti. 
Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē šķēršļi 
jaunpienācēju iekļūšanai darba tirgū, 
jāatbalsta darbavietu radīšana, jāveicina 
sociālie jauninājumi un jāpalielina 
nodarbinātības aģentūru darba kvalitāte. 
Jo īpaši vajadzētu padarīt elastīgākus 
noteikumus par darba laiku, kas ļautu 
noteikt darba laiku, kas atbilstu 
nepieciešamībai savienot ģimenes dzīvi un 
profesionālo darbību, kā arī nodrošinātu 
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vieglāku pāreju no nodarbinātības uz 
dzīves posmu, kurā tiek saņemta pensija. 
Jāuzlabo arī iespējas atsākt darbu pēc 
ilgāka pārtraukuma saistībā ar bērnu 
audzināšanu. Elastdrošības stratēģijas 
elastīguma labākai nodrošināšanai, lai 
varētu efektīvāk reaģēt, mainoties 
ražošanas cikliem, jāizmanto aktīva darba 
tirgus politika un atbilstīgas sociālās 
sistēmas, lai darbavietas maiņa neradītu 
neproporcionāli lielus finansiālus 
apgrūtinājumus. Šie pasākumi 
jāpapildina, nosakot viennozīmīgu 
pienākumu aktīvi atbalstīt darba 
meklējumus. Darba tirgū aizvien biežāk 
tiek izmantotas jaunas darba 
organizēšanas formas, piemēram, 
netipisks darbs uz laiku, darbs nepilnu 
darba dienu un mājdarbs, kaut arī šīs 
darba formas nav reglamentētas tiesību 
aktos. Šāda veida nodarbinātība 
nedrīkstētu samazināt attiecīgo personu 
sociālo nodrošinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 123
Vilija Blinkevičiūtė

Lēmuma priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Lai dalībvalstīs nodrošinātu 
nodarbinātības politikas pamatnostādņu 
īstenošanu, būtu jāuzlabo atklātās 
koordinācijas metode, jo šobrīd tai ir 
niecīga ietekme dalībvalstīs.

Or. lt

Pamatojums

Tā kā dažādās ES valstīs Lisabonas stratēģija tiek īstenota nevienmērīgi, atklātās 
koordinācijas metodes lietderīgums rada aizvien lielākas šaubas. Tāpēc šī metode jāuzlabo, 
lai palielinātu tās nozīmi izvirzīto mērķu īstenošanā.



PE442.935v02-00 62/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 124
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiju Eiropa 2020 stiprina mazāks 
skaits pamatnostādņu, ar kurām aizstāj 
iepriekšējo divdesmit četru pamatnostādņu 
kopumu un saskaņotā veidā pievēršas 
nodarbinātības un vispārējās ekonomikas 
politikas jautājumiem. Dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kas ir pievienotas šim lēmumam, ir cieši 
saistītas ar dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm, kas 
ir pievienotas Padomes […] Ieteikumam 
[…]. Kopā tās veido stratēģijas 
Eiropa 2020 integrētās pamatnostādnes.

(15) Stratēģiju Eiropa 2020 stiprina mazāks 
skaits pamatnostādņu, ar kurām aizstāj 
iepriekšējo divdesmit četru pamatnostādņu 
kopumu un saskaņotā veidā pievēršas 
nodarbinātības, sociālās kohēzijas 
nostiprināšanas un vispārējās ekonomikas 
politikas jautājumiem. Dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kas ir pievienotas šim lēmumam, ir cieši 
saistītas ar dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm, kas 
ir pievienotas Padomes […] Ieteikumam 
[…]. Kopā tās veido stratēģijas 
Eiropa 2020 integrētās pamatnostādnes.

Or. el

Grozījums Nr. 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Stratēģiju Eiropa 2020 stiprina 
mazāks skaits pamatnostādņu, ar kurām 
aizstāj iepriekšējo divdesmit četru 
pamatnostādņu kopumu un saskaņotā veidā 
pievēršas nodarbinātības un vispārējās 
ekonomikas politikas jautājumiem. 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnes, kas ir pievienotas šim 
lēmumam, ir cieši saistītas ar dalībvalstu 
un Savienības ekonomikas politikas 

(15) Stratēģiju Eiropa 2020 stiprina
pamatnostādņu kopums, ar kurām aizstāj 
iepriekšējo divdesmit četru pamatnostādņu 
kopumu un saskaņotā veidā pievēršas 
nodarbinātības un vispārējās ekonomikas 
politikas jautājumiem. Dalībvalstu 
nodarbinātības politikas pamatnostādnes, 
kas ir pievienotas šim lēmumam, ir cieši 
saistītas ar dalībvalstu un Savienības 
ekonomikas politikas pamatnostādnēm, kas 
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pamatnostādnēm, kas ir pievienotas 
Padomes […] Ieteikumam […]. Kopā tās 
veido stratēģijas Eiropa 2020 integrētās 
pamatnostādnes.

ir pievienotas Padomes […] Ieteikumam 
[…]. Kopā tās veido stratēģijas Eiropa 
2020 integrētās pamatnostādnes.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Franz Obermayr

Lēmuma priekšlikums
15.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) Šajā sakarībā Eiropas sociālo 
fondu līdzekļi pilnā apmērā būtu 
jāizmanto, lai palielinātu nodarbinātības 
spēju, veicot pasākumus personīgo spēju 
attīstībai un atbilstības panākšanai 
kvalitātes prasībām profesijās, kas būs 
vajadzīgas arī nākotnē. Lai veicinātu 
darbaspēka mobilitāti, dalībvalstīm ar 
stimulu palīdzību būtu jāuzlabo 
mobilitātes gatavība, jo īpaši, optimizējot 
sabiedriskā pasažieru transporta 
pakalpojumus starp lielpilsētu teritorijām.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajās jaunajās integrētajās 
pamatnostādnēs ir atspoguļoti Eiropadomes 
secinājumi. Tajās dalībvalstīm tiek sniegti 
precīzi norādījumi par valsts reformu 
programmu noteikšanu un reformu 
īstenošanu, atspoguļojot savstarpējo 
atkarību un ņemot vērā Stabilitātes un 
izaugsmes paktu. Šīs pamatnostādnes būs 

(16) Šajās jaunajās integrētajās 
pamatnostādnēs ir atspoguļoti Eiropadomes 
secinājumi. Tajās dalībvalstīm tiek sniegti 
precīzi norādījumi par valsts reformu 
programmu noteikšanu un reformu 
īstenošanu, atspoguļojot savstarpējo 
atkarību un ņemot vērā Stabilitātes un 
izaugsmes paktu. Pamatojoties uz šīm 
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pamatā visiem atsevišķiem ieteikumiem, 
kurus Padome var adresēt dalībvalstīm. Tās 
būs pamatā arī Vienotā nodarbinātības 
ziņojuma izveidei, kuru Padome un 
Komisija ik gadu nosūtīs Eiropadomei.

pamatnostādnēm dalībvalstīm jāsagatavo 
ikgadējie ziņojumi, kas jāizskata un 
jānovērtē kopā ar valsts budžeta 
konsolidācijas pasākumiem, tādējādi 
izveidojot vajadzīgo saikni starp 
Stratēģijas Eiropa 2020 mērķu īstenošanu 
un Stabilitātes un izaugsmes paktā 
noteiktajām prasībām. Šīs pamatnostādnes 
būs pamatā visiem atsevišķiem 
paziņojumiem, kurus Padome var adresēt 
dalībvalstīm un kas varētu ietekmēt 
struktūrfondu līdzekļu piešķiršanu. Tās 
būs pamatā arī Vienotā nodarbinātības 
ziņojuma izveidei, kuru Padome un 
Komisija ik gadu nosūtīs Eiropadomei.

Or. it

Grozījums Nr. 128
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajās jaunajās integrētajās 
pamatnostādnēs ir atspoguļoti Eiropadomes 
secinājumi. Tajās dalībvalstīm tiek sniegti 
precīzi norādījumi par valsts reformu 
programmu noteikšanu un reformu 
īstenošanu, atspoguļojot savstarpējo 
atkarību un ņemot vērā Stabilitātes un 
izaugsmes paktu. Šīs pamatnostādnes būs 
pamatā visiem atsevišķiem ieteikumiem, 
kurus Padome var adresēt dalībvalstīm. Tās 
būs pamatā arī Vienotā nodarbinātības 
ziņojuma izveidei, kuru Padome un 
Komisija ik gadu nosūtīs Eiropadomei.

(16) Šajās jaunajās integrētajās 
pamatnostādnēs ir atspoguļoti Eiropadomes 
secinājumi. Tajās dalībvalstīm tiek sniegti 
precīzi norādījumi par valsts reformu 
programmu noteikšanu un reformu 
īstenošanu, atspoguļojot savstarpējo 
atkarību un ņemot vērā Stabilitātes un 
izaugsmes paktu. Šīs pamatnostādnes būs 
pamatā visiem atsevišķiem ieteikumiem, 
kurus Padome var adresēt dalībvalstīm,
ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgo sākotnējo 
situāciju. Tās būs pamatā arī Vienotā 
nodarbinātības ziņojuma izveidei, kuru 
Padome un Komisija ik gadu nosūtīs 
Eiropadomei.

Or. el
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Grozījums Nr. 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajās jaunajās integrētajās 
pamatnostādnēs ir atspoguļoti Eiropadomes 
secinājumi. Tajās dalībvalstīm tiek sniegti 
precīzi norādījumi par valsts reformu 
programmu noteikšanu un reformu 
īstenošanu, atspoguļojot savstarpējo 
atkarību un ņemot vērā Stabilitātes un 
izaugsmes paktu. Šīs pamatnostādnes būs 
pamatā visiem atsevišķiem ieteikumiem, 
kurus Padome var adresēt dalībvalstīm. Tās 
būs pamatā arī Vienotā nodarbinātības 
ziņojuma izveidei, kuru Padome un 
Komisija ik gadu nosūtīs Eiropadomei.

(16) Šajās jaunajās integrētajās 
pamatnostādnēs ir atspoguļoti Eiropadomes 
secinājumi. Tajās dalībvalstīm tiek sniegti 
precīzi norādījumi par valsts reformu 
programmu noteikšanu un reformu 
īstenošanu, atspoguļojot savstarpējo 
atkarību. Šīs pamatnostādnes būs pamatā 
visiem atsevišķiem ieteikumiem, kurus 
Padome var adresēt dalībvalstīm. Tās būs 
pamatā arī Vienotā nodarbinātības 
ziņojuma izveidei, kuru Padome un 
Komisija ik gadu nosūtīs Eiropadomei.

Or. de

Grozījums Nr. 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
17.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17.a) Līdz tam tiek veikta un kritiski 
izvērtēta pieņemto pasākumu un to 
rezultātu zinātniskā analīze.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
2. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikumā izklāstītās pamatnostādnes ņem 
vērā dalībvalstu nodarbinātības politikā,
par ko ziņo valsts reformu programmās. 
Dalībvalstis izstrādā reformu 
programmas, kas ir saskanīgas ar 
mērķiem, kas izklāstīti stratēģijas Eiropa 
2020 integrētajās pamatnostādnēs.

Pielikumā izklāstītās pamatnostādnes un 
valsts reformu programmas ņem vērā 
dalībvalstu nodarbinātības politikā. Rūpīgi 
jāuzrauga valsts reformu programmu, 
kam jābūt saskanīgām ar mērķiem, kas 
izklāstīti šajās pamatnostādnēs, ietekme uz 
nodarbinātību un sociālo jomu.
Sagatavojot ziņojumus par pielikumā 
norādīto pamatnostādņu piemērošanu, 
dalībvalstis ievēro struktūru, par kuru 
panākta vienošanās ES līmenī, un iekļauj 
vienus un tos pašus elementus, lai 
nodrošinātu skaidrību, pārredzamību un 
salīdzināmību visas dalībvalstīs.

Or. it

Grozījums Nr. 132
Sergio Gaetano Cofferati

Lēmuma priekšlikums
2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikumā izklāstītās pamatnostādnes ņem 
vērā dalībvalstu nodarbinātības politikā, 
par ko ziņo valsts reformu programmās. 
Dalībvalstis izstrādā reformu programmas, 
kas ir saskanīgas ar mērķiem, kas izklāstīti 
stratēģijas Eiropa 2020 integrētajās 
pamatnostādnēs.

Pielikumā izklāstītās pamatnostādnes 
īsteno dalībvalstu nodarbinātības politikā, 
par ko ziņo valsts reformu programmās. 
Dalībvalstis izstrādā reformu programmas, 
kas ir saskanīgas ar mērķiem, kas izklāstīti 
stratēģijas Eiropa 2020 integrētajās 
pamatnostādnēs.

Or. it

Grozījums Nr. 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Izstrādājot un īstenojot valstu reformu 
programmas, kuru pamatā ir pielikumā 
norādītās pamatnostādnes, dalībvalstīm 
jānodrošina nodarbinātības un sociālās 
politikas efektīva pārvaldība. Visā 
programmu izstrādāšanas un īstenošanas 
procesā cieši tiek iesaistītas ieinteresētās 
aprindas, arī reģionālajā un vietējā 
līmenī, tostarp arī personas, ko ietekmē 
dažādi Stratēģijas Eiropa 2020 aspekti, 
parlamentārās struktūras un sociālie 
partneri.
Balstoties uz pielikumā norādītajiem ES 
pamatmērķiem, tiek izstrādāti attiecīgi 
pakārtoti mērķi un panākto rezultātu 
rādītāji, kā arī valsts līmeņa mērķi, 
rādītāji un rezultātu apkopojumi. 
Dalībvalsts papildus pamatnostādnēm un 
ieteikumiem, ko Padome paredzējusi īpaši 
katrai valstij atsevišķi, ņem vērā šos 
mērķus un rādītājus.
Dalībvalstis cieši pārrauga, kāda ir 
saskaņā ar attiecīgajām valstu 
programmām īstenoto reformu ietekme uz 
nodarbinātību un sociālo jomu.
Sagatavojot ziņojumus par pielikumā 
norādīto pamatnostādņu piemērošanu, 
dalībvalstis ievēro struktūru, par kuru 
panākta vienošanās ES līmenī, un iekļauj 
vienus un tos pašus elementus, lai 
nodrošinātu skaidrību, pārredzamību un 
salīdzināmību visas dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Izstrādājot un īstenojot valstu reformu
programmas, kurās ņemtas vērā 
pielikumā izklāstītās pamatnostādnes, 
dalībvalstīm jānodrošina nodarbinātības 
un sociālās politikas efektīva pārvaldība. 
Visā programmu izstrādāšanas, 
īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas, 
kā arī mērķu un rādītāju noteikšanas 
procesā vajadzības gadījumā cieši tiek 
iesaistītas ieinteresētās aprindas, 
parlamentārās struktūras un sociālie 
partneri, kā arī pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, jo īpaši sociālo 
pakalpojumu sniedzēji.

Balstoties uz pielikumā norādītajiem ES 
pamatmērķiem, tiek izstrādāti attiecīgi 
pakārtoti mērķi un panākto rezultātu 
rādītāji, kā arī valsts līmeņa mērķi, 
rādītāji un rezultātu apkopojumi. 
Dalībvalsts papildus pamatnostādnēm un 
ieteikumiem, ko Padome paredzējusi īpaši 
katrai valstij atsevišķi, ņem vērā šos 
mērķus un rādītājus.
Dalībvalstis cieši pārrauga, kāda ir 
saskaņā ar attiecīgajām valstu 
programmām īstenoto reformu ietekme uz 
nodarbinātību un sociālo jomu.
Sagatavojot ziņojumus par pielikumā 
norādīto pamatnostādņu piemērošanu, 
dalībvalstis ievēro struktūru, par kuru 
panākta vienošanās ES līmenī un iekļauj 
vienus un tos pašus elementus, lai 
nodrošinātu skaidrību, pārredzamību un 
salīdzināmību visas dalībvalstīs.
Valstu rīcības plānos skaidri jānorāda 
atbilstīgi valsts mērķi, kas, ņemot vērā 
valsts iespējas, pakārtoti ES 
pamatmērķiem. Dalībvalstīm aktīvi 
jāiesaistās uzraudzības un precīzu datu 
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apkopošanas procesā. Lai sasniegtu 
pareizus rezultātus un nostiprinātu 
nodarbinātības politikas pamatnostādņu 
un valstu reformu plānu ietekmi, 
neatbilstību gadījumos dalībvalstīm 
jāuzņemas atbildība par sekām.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Lai uzraudzītu un novērtētu, kādā mērā 
dalībvalstis ir īstenojušas pielikumā 
noteiktos ES pamatmērķus, Eiropas 
Komisija iepazīstina Eiropas Parlamentu 
un Padomi ar ikgadējiem ziņojumiem par 
panākumiem stratēģijas īstenošanā.
Lai novērtētu ES pamatnostādņu 
īstenošanas pakāpi, Eiropas Komisija, 
veicot starpposma pārskatīšanu 
(laikposmam no 2010. līdz 2014. gadam 
un pēc 2014. gada), izstrādā ietekmes 
pētījumus, iekļaujot tajos veiktspējas 
salīdzinošo analīzi.
Neatbilstību gadījumos Eiropas Komisija 
pret attiecīgajām dalībvalstīm sāk 
pārkāpuma procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ierādot Komisijai centrālo vietu sistēmā, ar kuras palīdzību uzrauga ES pamatmērķu 
piemērošanu dalībvalstīs, veidojot Komisijas un dalībvalstu „pastāvīgu decentralizētu 
dialogu” visos līmeņos, vislabāk iespējams nodrošināt šo ES pamatmērķu īstenošanu. Ir 
lietderīgi noteikt divus posmus: no 2010. līdz 2014. gadam un pēc 2014. gada. Ņemot vērā 
reālo situāciju ES, gatavošanas posmam būtu vajadzīgi trīs līdz četri gadi, lai pakāpeniski 
iesaistītu dalībvalstis, Parlamentu un sabiedrību un šim procesam piešķirtu atbilstīgu 
finansējumu.
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Grozījums Nr. 136
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Izstrādājot un īstenojot valstu reformu 
programmas, kurās ņemtas vērā 
pielikumā izklāstītās pamatnostādnes, 
dalībvalstīm jānodrošina nodarbinātības 
un sociālās politikas efektīva pārvaldība. 
Visā programmu izstrādāšanas, 
īstenošanas, uzraudzības un novērtēšanas, 
kā arī mērķu un rādītāju noteikšanas 
procesā cieši tiek iesaistītas ieinteresētās 
aprindas, arī reģionālajā un vietējā 
līmenī, parlamentārās struktūras un 
sociālie partneri.
Balstoties uz pielikumā norādītajiem ES 
pamatmērķiem, tiek izstrādāti attiecīgi 
pakārtoti mērķi un panākto rezultātu 
rādītāji, kā arī valsts līmeņa mērķi, 
rādītāji un rezultātu apkopojumi. 
Dalībvalsts papildus pamatnostādnēm un 
ieteikumiem, ko Padome paredzējusi īpaši 
katrai valstij atsevišķi, ņem vērā šos 
mērķus un rādītājus.
Dalībvalstis cieši pārrauga, kāda ir 
saskaņā ar attiecīgajām valstu 
programmām īstenoto reformu ietekme uz 
nodarbinātību un sociālo jomu.
Sagatavojot ziņojumus par pielikumā 
norādīto pamatnostādņu piemērošanu, 
dalībvalstis ievēro struktūru, par kuru 
panākta vienošanās ES līmenī un iekļauj 
vienus un tos pašus elementus, lai 
nodrošinātu skaidrību, pārredzamību un 
salīdzināmību visas dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatnostādne – dzimumu līdztiesība
Dalībvalstis, izvirzot konkrētus mērķus 
dzimumu līdztiesības jomā, izmantojot 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai un īpašas politiskas darbības, 
paaugstina sieviešu nodarbinātības 
līmeni, pilnībā ievērojot sieviešu tiesības 
un likvidējot diskrimināciju, darba 
samaksas un nodarbinātības un bezdarba 
līmeņa atšķirību starp dzimumiem.
Dalībvalstīm līdz 2020. gadam pilnībā 
jāpanāk, ka nodarbinātības rādītājs 
sieviešu un vīriešu vidū ir 75 % (pilnas 
darba slodzes ekvivalenta izteiksmē), 
turklāt
- jāpalielina publisko un privāto 
ieguldījumu apjoms, jāuzlabo sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitāte un jāatbalsta 
ģimenes un atsevišķi cilvēki;
- jānodrošina pieejami, elastīgi un 
augstvērtīgi pakalpojumi, jo īpaši, 
piekļuve bērnu aprūpes iestādēm, izvirzot 
mērķi nodrošināt nepieciešamo aprūpi 
50 % bērnu vecumā no 0-3 gadiem un 
100% bērnu vecumā no 3-6 gadiem, kā 
arī jāuzlabo citu apgādājamu personu, jo 
īpaši gados vecāku cilvēku, aprūpes 
iespējas;
- jārisina jautājums par bīstamiem darba 
apstākļiem, jo pārsvarā tie negatīvi 
ietekmē sievietes;
- labāk jāizmanto minoritāšu un migrantu 
sieviešu prasmes;
- lai nodrošinātu atbilstīgu aizsardzību 
sociālā nodrošinājuma un nodarbinātības 
jomā, jāatzīst līdzstrādājošo laulāto un 
dzīves partneru tiesības, jo vairākumā 
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gadījumu tieši sievietes palīdz 
amatniecības darbos, tirdzniecībā, 
lauksaimniecībā, zvejniecībā un mazajos 
uzņēmumos;
- jāuzlabo darba apstākļi un samaksa par 
darbu tajās nozarēs, kurās nodarbinātas 
galvenokārt sievietes (piemēram, aprūpes 
un mājsaimniecības darbos, atsevišķās 
pakalpojumu nozarēs).
Dalībvalstīm jāvelta vairāk pūļu, lai 
pilnībā piemērotu principu „vienādi 
atalgot par vienādu darbu” un līdz 
2020. gadam līdz 0-5 % mazinātu darba 
samaksas atšķirību starp dzimumiem. Šie 
mērķi tiks atbalstīti arī Komisijas 
pārskatītajā Direktīvā 75/117/EK, kuras 
tiesību akta priekšlikums ir daudz 
efektīvāks, nekā pašreizējais tiesību akts,
un kurā paredzēts noteikt vienlīdzīgas 
samaksas tiesību pārkāpumu gadījumos 
veicamus pasākumus un nodrošināt, ka 
tie ir pārliecinoši un samērīgi (piemēram, 
atkārtotu pārkāpumu gadījumos tiks 
piemēroti bargāki sodi);

Or. en

Grozījums Nr. 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pamatnostādne – dalības darba tirgū 
palielināšana un strukturālā bezdarba 
samazināšana

7. pamatnostādne – Vairāk un labāku 
darba vietu radīšana, strukturālā bezdarba 
samazināšana un dalības darba tirgū 
palielināšana

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Georges Bach

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pamatnostādne — dalības darba tirgū 
palielināšana un strukturālā bezdarba
samazināšana

7. pamatnostādne — dalības darba tirgū 
palielināšana, izvirzot mērķi ilgtermiņā
panākt pilnīgu nodarbinātību

Or. de

Grozījums Nr. 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pamatnostādne – dalības darba tirgū 
palielināšana un strukturālā bezdarba 
samazināšana

7. pamatnostādne – integrācijas darba tirgū 
palielināšana un bezdarba samazināšana

Or. en

Grozījums Nr. 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Paaugstinot nodarbinātības līmeni, 
dalībvalstis ievēros pienācīgus darba 
apstākļus. Dalībvalstis savus valsts 
mērķus noteiks tā, ka rādītājs nodarbināto 
vai apmācības procesā esošo sieviešu un 
vīriešu vidū, kuri ir vecumā no 20 līdz 24 
gadiem, tiek palielināts līdz 90 %. 
Jānodrošina visu iedzīvotāju dalība darba 
tirgū, īpašu uzmanību pievēršot grupām, 
kuras darba tirgū atrodas 
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visnelabvēlīgākajā stāvoklī, piemēram, 
jauniešiem, invalīdiem un personām no 
migrantu ģimenēm.
Dalībvalstīm līdz 2014. gadam 
jāpaaugstina nodarbinātības līmenis par 
10 %, īpašu uzmanību veltot noteiktām 
iedzīvotāju grupām:
- jauniešiem vecumā no 
15 līdz 25 gadiem;
- gados vecākiem darba ņēmējiem vecumā 
no 50 līdz 64 gadiem;
- sievietēm;
- nekvalificētiem strādniekiem;
- invalīdiem;
- migrantu ģimeņu pārstāvjiem.
Līdz 10 % būtu jāsamazina ilgstošo 
bezdarbnieku skaits.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai pārvarētu pastāvīgu bezdarbu Eiropas 
Savienībā un izskaustu nabadzību, ir 
būtiski uzlabot integrāciju darba tirgū un 
paātrināt jaunu darba vietu radīšanu 
Eiropā.
Dalībvalstīm, cenšoties radīt jaunas darba 
vietas, galvenokārt:
- jāatbalsta uzņēmumu un darba ņēmēju 
pāreja no nozarēm, kurās darba vietu 
skaits samazinās, uz darba vietām 
nozarēs, kurās tiek radītas jaunas un 
ilgtspējīgas darba vietas;
- jāveido atbalsta infrastruktūra jaunām 
ekonomikas nozarēm, kurās ir iespējams 
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radīt ilgtspējīgas darba vietas;
- jāiegulda līdzekļi apmācībā, 
jauninājumu attīstībā un pētniecībā, jo 
īpaši MVU, jo tie ir darba tirgus galvenais 
virzītājspēks;
- jānostiprina darba vietu potenciāls 
vispārējas nozīmes pakalpojumu jomā, 
saistot mērķi radīt darbavietas ar 
pozitīviem aktīvas iekļaušanas aspektiem;
- jāizmanto valsts ieguldījumi, lai radītu 
ilgtspējīgas, kvalitatīvas darbavietas;
Lai uzlabotu integrāciju darba tirgū, 
dalībvalstīm un ES būtu jāvelta uzmanība 
tam, lai uzlabotu ārpus darba tirgus 
atrodošos personu piekļuvi, vienlaikus 
uzlabojot darba apstākļus, jo īpaši zemas 
kvalitātes darba vietās, un pielāgojot 
darba vietas dažādiem un gados vecākiem 
darbiniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem politikas virzieniem un 
pasākumiem, kas pieņemti pamatojoties 
uz nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm, noteikti jāveicina 
sieviešu un vīriešu līdztiesība un jābalstās 
uz integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai. Šajos pasākumos jāiekļauj 
pozitīvas rīcības politika, kuras mērķis ir 
vairot sieviešu tiesības un vienlīdzību. 
Jāpārskata sociālās aizsardzības sistēmas, 
pievēršot uzmanību tādiem aspektiem, kas 
veicina dzimumu nevienlīdzību, 
jānodrošina labāki darba apstākļi 
nozarēs, kurās galvenokārt nodarbinātas 
sievietes, jāsamazina piespiedu nepilna 
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darba laika darba apjoms un jānodrošina 
dzimumu līdztiesība apmācībā un 
izglītībā. Šajās pamatnostādnēs ES izvirza 
mērķi līdz 2020. gadam līdz 0-5 % 
mazinātu darba samaksas atšķirību starp 
dzimumiem. Turklāt ES izvirza mērķi 
palielināt pieejamu, īstenojamu, elastīgu 
un kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu 
piedāvājumu, jo īpaši, piekļuvi bērnu 
aprūpes iestādēm, izvirzot mērķi 
nepieciešamo aprūpi nodrošināt 70% 
bērnu vecumā no 0-3 gadiem un 100% 
bērnu vecumā no 3-6 gadiem; ES 
Stratēģijas Eiropa 2020 īstenošanas 
laikposmā noteiks arī mērķi nodrošināt 
citu apgādājamu personu, arī gados 
vecāku cilvēku, aprūpes iespējas, ņemot 
vērā faktiskās un iespējamās aprūpes 
vajadzības.

Or. xm

Grozījums Nr. 144
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredzot līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vidū ir 75 %, tostarp panākot lielāku 
jauniešu, gados vecāku darbinieku un 
mazkvalificētu darbinieku dalību un 
likumīgo migrantu labāku integrāciju. 
Dalībvalstis savus valsts mērķus nosaka 
tā, ka nodarbināto vai izglītības un 
apmācības procesā esošo sieviešu un 
vīriešu, kuri ir vecumā no 15 līdz 24 
gadiem, skaits tiek palielināts vismaz līdz 
90 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredzot līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā no 20-64 gadiem vidū ir 75 %, jo 
īpaši panākot mazkvalificētu darbinieku, 
jauniešu, gados vecāku darbinieku, 
invalīdu, minoritāšu grupu, jo īpaši romu, 
dalību un likumīgo migrantu labāku 
integrāciju. Turklāt dalībvalstis savus 
valsts mērķus nosaka tā, ka rādītājs 
nodarbināto vai apmācības procesā esošo 
sieviešu un vīriešu vidū, kuri ir vecumā 
no 20 līdz 24 gadiem, tiek palielināts līdz 
90 %.

Or. en

Grozījums Nr. 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
darbaspēka dalība, izmantojot politiku, 
kas veicina aktīvas vecumdienas, 
dzimumu līdztiesību, vienlīdzīgu samaksu 
un jauniešu, invalīdu, migrantu un citu 
neaizsargātu grupu integrāciju darba 
tirgū. Dalībvalstīm jāievieš efektīvi tiesību 
akti, kas novērstu diskrimināciju, lai 
panāktu daudz integrētāku darba tirgu un 
dažāda darbaspēka faktisku 
nodarbinātību. Lai palielinātu sieviešu 
iespējas strādāt kvalitatīvu darbu, būtu 
jāizstrādā darba un privātās dzīves 
sabalansētības politika, nodrošinot 
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pieejamu aprūpi, tiesības strādāt nepilnu 
darba laiku, elastīgu darba laiku un darba 
vietas. Dalībvalstīm būtu arī jāveicina bez 
atlīdzības sniegtu aprūpes pakalpojumu 
vienlīdzīgs sadalījums vīriešu un sieviešu 
starpā un jāpalielina nepilnu darba laiku 
strādājošo vīriešu skaits, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, lai garantētu drošību darba 
maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības un pienākumi bezdarbniekiem 

Līdzšinējie ES darba tirgu empīriskie 
pētījumi liecina, ka elastība 
nodarbinātības jomā ārkārtīgi negatīvi 
ietekmējusi nodarbinātību, jo elastīgie 
darba līgumi (nodarbinātība, neievērojot 
obligātos sociālā nodrošinājuma 
noteikumus, pagaidu darbs, darba līgumi 
uz noteiktu laiku, darbs projektos utt.) 
pazemina ne vien sociālās aizsardzības 
līmeni un ienākumus, bet nenodrošina arī 
tālākizglītības, profesionālās izaugsmes 
un mūžizglītības iespējas, un, jo 
nodarbinātības veids elastīgāks, jo tas ir 
nedrošāks. Dalībvalstīm būtu jāintegrē un 
jāpiemēro LABU DARBA VIETU 
koncepcija, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un piespiedu ekonomisko 
pasivitāti, dzimumu nevienlīdzību, un 
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aktīvi meklēt darbu. vienlaikus mazinot strukturālo bezdarbu.
LABU DARBA VIETU koncepcijā 
galvenā uzmanība pievērsta darba 
kvalitātēs veicināšanai, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās iekļaušanas 
uzlabošanai, darba ņēmēju pašreizējo 
tiesību vairošanai un jaunpienācēju 
iesaistīšanai, veselības aizsardzības un 
drošības veicināšanai darba vietā, labākai 
sociālā riska pārvaldībai un darba un 
privātās dzīves sabalansēšanai. 
Dalībvalstīm būtu jāsāk palielināt drošība 
nodarbinātības joma, pakāpeniski 
likvidējot nepastāvīgu nodarbinātību un 
tādus normām neatbilstīgus līgumus, kas 
veicina šādas nestabilas nodarbinātības 
formas, lai ierobežotu un samazinātu 
normām neatbilstīgus nodarbinātības 
veidus, kuru ļaunprātīga izmantošana 
būtu jāsoda. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāievieš droši un uzticami darba līgumi, 
aktīva un integrējoša darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, 
brīvprātīgas darbaspēka mobilitātes 
veicināšanas politika un efektīvas, 
kvalitatīvas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, lai garantētu drošību darba 
maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības bezdarbniekiem saņemt atbilstīgus 
pabalstus un piemēroti kvalitatīva darba 
meklēšanas vai apmācības un prasmju un 
kompetenču atjaunināšanas pasākumi.

Or. xm

Grozījums Nr. 148
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 

Lai īstenotu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
jāveicina izaugsme, ar aktīvas darba 
tirgus politikas palīdzību radot jaunas 
pienācīga darba vietas, jāpalielina 
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Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, lai garantētu drošību darba 
maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības un pienākumi bezdarbniekiem 
aktīvi meklēt darbu.

ekonomikas, jo īpaši mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) jauninājumu attīstības 
iespējas. Lai nodrošinātu radīto darba 
vietu ilgtspējību, būtu jāatbalsta 
uzņēmumi, kas iegulda līdzekļus nākotnes 
tehnoloģiju attīstībā, zinātnē un 
pētniecībā. MVU nodrošina 
nodarbinātības apjoma pieaugumu, tāpēc 
tie pelnījuši īpašu atbalstu. Lai atvieglotu 
sieviešu un jauniešu piekļuvi darba 
tirgum, jārada priekšnosacījumi 
pietiekamām bērnu aprūpes iespējām, lai 
katram bērnam pirmsskolas vecumā 
varētu nodrošināt aprūpes vietu ārpus 
ģimenes. Lai atvieglotu sieviešu piekļuvi 
darba tirgum, jānosaka konkrēti, uz bērnu 
aprūpes iestādēm vērsti mērķi.
Cieši sadarbojoties ar sociālajiem 
partneriem, katram jaunietim sešu 
mēnešu laikā pēc skolas pabeigšanas 
jānodrošina turpmākas apmācības vieta 
vai tālākizglītības iespējas. Valstu 
valdībām būtu jānodrošina, ka jauniešiem 
līdz 25 gadu vecumam, kas četrus 
mēnešus bijuši bez darba, tiktu piedāvāta 
darba vai apmācību vieta.
Ilgstoša bezdarba gadījumā 
bezdarbniekiem būtu jāpiedāvā
nodarbinātību veicinoši pasākumi, kuru 
kvantitatīvajiem mērķiem būtu jābūt 
vērstiem uz profilaktiskas darba tirgus
politikas nostiprināšanu. Katram 
pieaugušam bezdarbniekam 12 mēnešu 
laikā pēc darba zaudēšanas jāpiedāvā 
darbs, māceklības, papildu apmācības 
iespēja vai citi pasākumi, kas veicina 
nodarbinātību. Tādēļ 2014. gadā 25 % 
ilgstošu bezdarbnieku jāpiedalās kādā no 
aktīviem darba tirgus pasākumiem, 
piemēram, progresīvā apmācībā, izglītībā 
un/vai jāmaina darbs.
Tādēļ dalībvalstīm jāgarantē drošība
darba maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības un pienākumi bezdarbniekiem 
aktīvi meklēt darbu.
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Or. en

Grozījums Nr. 149
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu jāveicina izaugsme, 
tādējādi radot jaunas, kvalitatīvas, 
ilgtspējīgas darba vietas, jāpalielina 
ekonomikas jauninājumu attīstības 
iespējas, jo īpaši atzīstot mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) un neatkarīgu 
profesionāļu nozīmi, kā arī cenšoties 
samazināt administratīvo slogu un 
nevajadzīgu birokrātiju. Būtu jāveic 
pasākumi, lai palielinātu gados vecāku 
cilvēku un invalīdu dalību darba tirgū, un 
atbilstīgi ES pašreizējo tiesību aktu 
noteikumiem efektīvi novērstu darba tirgū 
valdošo diskrimināciju vecuma, 
invaliditātes, dzimuma, rase, 
dzimumorientācijas un reliģijas vai 
pārliecības dēļ. Dalībvalstīm būtu savā 
darba tirgus politikā jāintegrē elastdrošības 
principi, kurus apstiprinājusi Eiropadome, 
un tie jāpiemēro, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, nolūkā 
palielināt dalību darba tirgū un cīnīties pret 
tā sadrumstalotību un ekonomisko 
pasivitāti, samazināt nabadzību, sociālo 
atstumtību un dzimumu nevienlīdzību, 
vienlaikus mazinot strukturālo bezdarbu. 
Elastīguma un sociālās drošības 
veicināšanas pasākumiem būtu jābūt gan 
līdzsvarotiem, gan savstarpēji 
pastiprinošiem. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāievieš elastīgi un uzticami darba līgumi, 
aktīva darba tirgus politika, efektīva 
mūžizglītība, darba mobilitātes 
veicināšanas politika un adekvātas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai garantētu 
drošību darba maiņas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības un pienākumi 
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bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu jāintegrē un jāpiemēro 
LABU DARBA VIETU koncepcija, 
pilnībā izmantojot Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu, nolūkā palielināt dalību darba 
tirgū un cīnīties pret tā sadrumstalotību un 
piespiedu ekonomisko pasivitāti, dzimumu 
nevienlīdzību, vienlaikus mazinot 
strukturālo bezdarbu. LABU DARBA 
VIETU koncepcijā galvenā uzmanība 
pievērsta darba kvalitātēs uzlabošanai, 
sociālā nodrošinājuma un sociālās 
iekļaušanas uzlabošanai, nodarbināto 
pašreizējo tiesību vairošanai un 
jaunpienācēju iesaistīšanai, veselības 
aizsardzības un drošības veicināšanai 
darba vietā, labākai sociālā riska 
pārvaldībai un darba un privātās dzīves 
sabalansēšanai.
Dalībvalstīm būtu nopietni jāķeras pie
sociālās drošības veicināšanas pasākumu 
ieviešanas, pakāpeniski likvidējot 
nepastāvīgu nodarbinātību un tādus 
normām neatbilstīgus līgumus, kas 
veicina šādas nestabilas nodarbinātības 
formas, lai ierobežotu un samazinātu 
normām neatbilstīgus nodarbinātības 
veidus, kuru ļaunprātīgu izmantošanu 
būtu jāsoda. Tādēļ dalībvalstīm jāievieš 
droši un uzticami darba līgumi, aktīva un
integrējoša darba tirgus politika, efektīva 
mūžizglītība, brīvprātīgas darba 
mobilitātes tiesību izmantošanas atbalsta
politika un efektīvas, kvalitatīvas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai garantētu 
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drošību darba maiņas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības bezdarbniekiem saņemt 
atbilstīgus pabalstus un piemēroti 
kvalitatīva darba meklēšanas vai 
apmācības un prasmju un kompetenču 
atjaunināšanas pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, nodrošinot īpašas 
darbaudzināšanas formas darba vietas 
maiņas gadījumos, jaunus papildu 
sociālās apdrošināšanas pasākumus un 
sniedzot svarīgus pakalpojumus, kas 
nepieciešami, lai līdzsvarotu darba un 
ģimenes dzīvi, aktīva darba tirgus politika, 
efektīva mūžizglītība, darba mobilitātes 
veicināšanas politika un adekvātas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, kurās ņemti vērā 
īpaši jauniešu un sieviešu profesionālās 
karjeras pārtraukumi, lai garantētu 
drošību darba maiņas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Or. it
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Grozījums Nr. 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un 
pienākumi bezdarbniekiem aktīvi meklēt 
darbu.

Kamēr Komisijai jāpārskata elastdrošības 
stratēģija, lai jautājumu par drošību 
darba maiņas laikā izvirzītu darba 
kārtības augšgalā, dalībvalstīm būtu savā 
darba tirgus politikā jāintegrē pārskatītie
elastdrošības principi, kurus apstiprinājusi 
Eiropadome, un tie jāpiemēro, pilnībā 
izmantojot Eiropas Sociālā fonda atbalstu, 
nolūkā palielināt dalību darba tirgū un 
cīnīties pret tā sadrumstalotību, paredzot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu 
darbiniekiem, ar kuriem noslēgti dažāda 
veida līgumi. Elastīguma un sociālās 
drošības veicināšanas pasākumiem būtu 
jābūt gan līdzsvarotiem, gan savstarpēji 
pastiprinošiem. Jāuzsver, ka elastība bez 
sociālās drošības un mūžizglītības 
nodrošināšanas nevar ilgtermiņā 
palielināt nodarbinātības līmeni. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva un 
iekļaujoša darba tirgus politika, efektīva 
mūžizglītība visiem darba ņēmējiem, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un visiem
darba ņēmējiem pieejamas adekvātas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, lai 
garantētu drošību darba maiņas laikā, lai 
veicinātu stabilas un likumīgi drošas 
nodarbinātības attīstību. Tiesībām 
paaugstināt kvalifikāciju jākļūst par 
ikviena darba ņēmēja darba dzīves 
sastāvdaļu.

Or. en
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Grozījums Nr. 153
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, 
kā arī skaidri noteiktas tiesības un 
pienākumi bezdarbniekiem aktīvi meklēt 
darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un darba sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Šā mērķa 
īstenošanas nolūkā jāpārbauda un, ja 
iespējams, jāvienkāršo Eiropas Sociālā 
fonda subsīdiju saņemšanas noteikumi . 
Tādēļ dalībvalstīm, sadarbojoties ar abām 
nozarē iesaistītajām pusēm, būtu jāievieš 
elastīgi un uzticami darba līgumi, aktīva 
darba tirgus politika, efektīva mūžizglītība, 
darba mobilitātes veicināšanas politika,
jāsamazina birokrātija attiecībā uz 
pašnodarbinātām personām, un jāievieš
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
kurās ņemta vērā pārrobežu 
nodarbinātība lai atbalstītu darba maiņu, 
kā arī skaidri noteiktas tiesības un 
pienākumi bezdarbniekiem aktīvi meklēt 
darbu.

Or. nl

Grozījums Nr. 154
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, pilnībā nodrošinot 
darba ņēmēju tiesības un veselības 
aizsardzību, nolūkā palielināt dalību darba 
tirgū un cīnīties pret tā sadrumstalotību un 
ekonomisko pasivitāti, dzimumu 
nevienlīdzību, vienlaikus mazinot 
strukturālo bezdarbu. Elastīguma un 
sociālās drošības veicināšanas pasākumiem 
būtu jābūt gan līdzsvarotiem, gan 
savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, 
ņemot vērā darba ņēmēju ģimenes 
apstākļus, kā arī skaidri noteiktas tiesības 
un pienākumi bezdarbniekiem aktīvi 
meklēt darbu.

Or. el

Grozījums Nr. 155
Sergio Gaetano Cofferati

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
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un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgas un 
uzticamas darba attiecības, kas precīzi 
iekļautas visu darba ņēmēju līgumos, 
vairākas pamattiesības, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Or. it

Grozījums Nr. 156
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes un mobilitātes Eiropas 
Savienības dalībvalstīs veicināšanas 
politika un adekvātas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai garantētu 
drošību darba maiņas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.
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Or. fr

Grozījums Nr. 157
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un 
pienākumi bezdarbniekiem aktīvi meklēt 
darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
nodarbinātības dienestu pakalpojumu 
veiktspēja.

Or. de

Grozījums Nr. 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
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Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu un 
nepastāvīgu nodarbinātību, garantējot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu visos ar 
darba ņēmējiem noslēgtajos līgumos.
Elastīguma un sociālās drošības 
veicināšanas pasākumiem būtu jābūt gan 
līdzsvarotiem, gan savstarpēji 
pastiprinošiem. Tādēļ dalībvalstīm būtu 
jāievieš elastīgi un uzticami darba līgumi, 
aktīva darba tirgus politika, efektīva 
mūžizglītība, darba mobilitātes 
veicināšanas politika un adekvātas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai garantētu 
drošību darba maiņas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu. 
Sociālā partnerība ir Eiropas modeļa 
noteicošais faktors, tāpēc jālīdzsvaro 
sociālo partneru līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā. Jāstiprina sociālais dialogs.

Or. en

Grozījums Nr. 159
Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
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dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu. 

dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu. 
Dalībvalstīm būtu jāpieņem atbilstīgi 
pasākumi, lai jauniešiem nodrošinātu īstu 
un pastāvīgu darbu.

Or. da

Grozījums Nr. 160
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
samērīgi jāpiemēro, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu, nolūkā 
palielināt dalību darba tirgū un cīnīties pret 
tā sadrumstalotību un ekonomisko 
pasivitāti, dzimumu nevienlīdzību, 
vienlaikus mazinot strukturālo bezdarbu, jo 
īpaši jauniešu bezdarbu. Elastīguma un 
sociālās drošības veicināšanas pasākumiem 
būtu jābūt gan līdzsvarotiem, gan 
savstarpēji pastiprinošiem. Dalībvalstīm, 
ņemot vērā demogrāfiskās problēmas, 
būtu jāievieš elastīgi un uzticami darba 
līgumi, aktīva darba tirgus politika, 
efektīva mūžizglītība, darba mobilitātes 
veicināšanas politika un adekvātas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai garantētu 
drošību darba maiņas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Or. en
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Grozījums Nr. 161
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Darba tirgus
elastīguma veicināšanas pasākumi ir 
būtiski. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāievieš 
elastīgi un uzticami darba līgumi, aktīva 
darba tirgus politika, efektīva mūžizglītība, 
darba mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma sistēmas, 
lai garantētu drošību darba maiņas laikā, kā 
arī skaidri noteiktas tiesības un pienākumi 
bezdarbniekiem aktīvi meklēt darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 

Lai īstenotu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
jāveicina ekonomikas izaugsme, palielinot 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
jauninājumu attīstības iespējas, lai radītu 
jaunas darba vietas un atbrīvotu 
rūpniecību no administratīviem un
ārpustarifu šķēršļiem. Lai atvieglotu 
sieviešu un jauniešu piekļuvi darba
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mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, lai garantētu drošību darba 
maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības un pienākumi bezdarbniekiem
aktīvi meklēt darbu.

tirgum, jārada priekšnosacījumi 
pietiekamām bērnu aprūpes iespējām, lai 
katram bērnam pirmsskolas vecumā 
varētu nodrošināt aprūpes vietu ārpus 
ģimenes, kā arī, sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem, katram jaunietim 
četru mēnešu laikā pēc skolas 
pabeigšanas jānodrošina darbavieta vai 
turpmākas apmācības vieta.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, lai garantētu drošību darba 
maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības un pienākumi bezdarbniekiem 
aktīvi meklēt darbu.

Lai īstenotu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
jāveicina izaugsme, kas palielina 
nodarbinātības iespējas, un tādējādi 
jārada jaunas darbavietas, kā arī 
jāpalielina ekonomika, jo īpaši dažādo 
mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), 
jauninājumu attīstības iespējas, un 
jāatbrīvo rūpniecība no administratīviem 
un ārpustarifu šķēršļiem, kā arī, ņemot 
vērā uzņēmumu daudzveidību, jāizstrādā 
regulatīvi un atbalstoši instrumenti, lai 
visiem uzņēmumiem radītu vienādus 
konkurences un atbalsta noteikumus.

Or. es
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Grozījums Nr. 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodarbinātības dienestiem jāpiedāvā 
apmācības un darbaudzināšanas 
programmas, jo īpaši informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju jomā, kā arī 
jānodrošina darba meklētāju piekļuve 
ātrdarbīgam internetam, lai tādējādi 
optimizētu darba meklēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai uzlabotu sieviešu un jauniešu piekļuvi 
darba tirgum, jārada priekšnosacījumi 
pietiekamām bērnu aprūpes iespējām, 
izvirzot mērķi nodrošināt nepieciešamo 
aprūpi 50 % bērnu vecumā no 0-3 gadiem 
un 100% bērnu vecumā no 3-6 gadiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu arī jāīsteno un jāņem 
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vērā vienlīdzīgas attieksmes un 
nediskriminācijas principi, kā arī Eiropas 
sociālās jomas direktīvās noteiktie 
principi, tostarp tie, kas iekļauti Eiropas 
sociālo partneru pamatlīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Lívia Járóka

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem pievēršas pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, 
nepietiekamai nodarbinātībai un 
nedeklarētam darbam. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 
sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem. 
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

Dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāpaaugstina 
nodarbinātības līmenis, izmantojot
aktivizēšanas pasākumus, it sevišķi 
pasākumus, kas paredzēti 
mazkvalificētām personām un personām, 
kurām nepieciešama īpaša aizsardzība 
un/vai atbalsts, piemēram, romiem, 
sniedzot konsultāciju pakalpojumus un 
nodrošinot izglītību un profesionālo 
sagatavošanu, kas pielāgota darba tirgus 
vajadzībām. Šai sakarībā būtu jāatbalsta 
sociālā ekonomika. Turklāt dalībvalstīm, 
īstenojot atbilstīgas programmas, būtu 
jāpalielina nelabvēlīgo iedzīvotāju grupu, 
tostarp likumīgo migrantu un romu, 
nodarbinātības iespējas. Ir jāīsteno arī 
pastāvīgi centieni un inovatīvas 
programmas, tostarp jāpiedāvā subsidētas 
darbavietas, lai darba tirgū integrētu 
invalīdus un etnisko minoritāšu kopienu 
pārstāvjus.
Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē šķēršļi, kas 
apgrūtina jaunpienācēju iekļūšanu darba 
tirgū, jāatbalsta darbavietu radīšana, 
jāveicina sociālā inovācija un jāuzlabo 
darbā iekārtošanas pakalpojumu, tostarp 
valsts nodarbinātības dienestu 
pakalpojumu, kvalitāte un efektivitāte. Jo 
īpaši darba laika noteikumiem jābūt 
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elastīgākiem, lai nodrošinātu, ka darba 
process atbilst prasībām par darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī, lai 
nodrošinātu elastīgāku pāreju no darba 
dzīves uz pensionēšanos.
Lai spētu efektīvāk reaģēt uz ražošanas 
cikliem, būtu labāk jāpiemēro ārējās un 
iekšējās elastdrošības stratēģijas 
elastīguma veicināšanai, izmantojot 
aktīvu darba tirgus politiku un adekvātas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, lai 
darbavietu maiņa neradītu nesamērīgus 
finansiālus izdevumus. Papildus šīm 
stratēģijām būtu skaidri jāapņemas aktīvi 
atbalstīt darba meklējumus. Darba tirgū 
arvien biežāk izmanto jaunas darba 
organizācijas formas, piemēram, 
netipisku pagaidu darbu, nepilna darba 
laika darbu, tāldarbu un darbu mājās, 
nenodrošinot tiesisku kontroli. Šādas 
darba organizācijas formas nedrīkst 
pasliktināt situāciju individuālo un 
kolektīvo darba tiesību jomā un iesaistīto 
personu sociālo aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem pievēršas pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, 
nepietiekamai nodarbinātībai un 
nedeklarētam darbam. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 

Dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāpaaugstina 
nodarbinātības līmenis, izmantojot 
aktivizēšanas pasākumus, it sevišķi 
pasākumus, kas paredzēti 
mazkvalificētām personām un personām, 
kurām nepieciešama īpaša aizsardzība 
un/vai atbalsts, sniedzot konsultāciju 
pakalpojumus un nodrošinot izglītību un 
profesionālo sagatavošanu, kas pielāgota
darba tirgus vajadzībām. Šai sakarībā 
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sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem.
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

būtu jāatbalsta sociālā ekonomika. 
Turklāt dalībvalstīm, īstenojot atbilstīgas 
programmas, būtu jāpalielina likumīgo 
migrantu nodarbinātības iespējas. Ir 
jāīsteno arī pastāvīgi centieni un 
inovatīvas programmas, tostarp jāpiedāvā 
subsidētas darbavietas, lai darba tirgū 
integrētu invalīdus.
Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē šķēršļi, kas 
apgrūtina jaunpienācēju iekļūšanu darba 
tirgū, jāatbalsta darbavietu radīšana, 
jāveicina sociālā inovācija un jāuzlabo 
darbā iekārtošanas pakalpojumu, tostarp 
valsts nodarbinātības dienestu 
pakalpojumu, kvalitāte un efektivitāte. Jo 
īpaši darba laika noteikumiem jābūt 
elastīgākiem, lai nodrošinātu, ka darba 
process atbilst prasībām par darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī, lai 
nodrošinātu elastīgāku pāreju no darba 
dzīves uz pensionēšanos.
Lai spētu efektīvāk reaģēt uz ražošanas 
cikliem, būtu labāk jāpiemēro ārējās un 
iekšējās elastdrošības stratēģijas 
elastīguma veicināšanai, izmantojot 
aktīvu darba tirgus politiku un adekvātas 
sociālā nodrošinājuma sistēmas, lai 
darbavietu maiņa neradītu nesamērīgus 
finansiālus izdevumus. Šīs stratēģijas 
būtu jāpapildina ar skaidru apņemšanos 
aktīvi atbalstīt darba meklējumus. Darba 
tirgū arvien biežāk izmanto jaunas darba 
organizācijas formas, piemēram, 
netipisku pagaidu darbu, nepilna darba 
laika darbu un tāldarbu, nenodrošinot 
tiesisku kontroli. Šādas darba 
organizācijas formas nedrīkst pasliktināt 
situāciju individuālo un kolektīvo darba 
tiesību jomā un iesaistīto personu sociālo 
aizsardzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 169
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem pievēršas pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, 
nepietiekamai nodarbinātībai un 
nedeklarētam darbam. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 
sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem.
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāpaaugstina 
nodarbinātības līmeni, izmantojot 
aktivizēšanas pasākumus, it sevišķi 
pasākumus, kas paredzēti 
mazkvalificētām personām, sniedzot 
konsultāciju pakalpojumus, nodrošinot 
izglītību un profesionālo sagatavošanu, 
kas pielāgota darba tirgus vajadzībām, un 
piedāvājot subsidētas darbavietas 
invalīdiem un personām, kurām 
nepieciešama īpaša aizsardzība. Turklāt 
dalībvalstīm, īstenojot atbilstīgas 
programmas, būtu jāpalielina minoritāšu, 
it sevišķi romu, un likumīgo migrantu 
nodarbinātības iespējas. Ir vajadzīgas arī 
inovatīvas programmas invalīdu 
reintegrācijai darba tirgū. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi, kas apgrūtina 
jaunpienācēju iekļūšanu darba tirgū, 
jāatbalsta darbavietu radīšana, jāveicina 
sociālā inovācija un jāuzlabo darbā 
iekārtošanas pakalpojumu kvalitāte. Jo 
īpaši darba laika noteikumiem jābūt 
elastīgākiem, lai nodrošinātu, ka darba 
process atbilst prasībām par darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, kā arī, lai 
nodrošinātu elastīgāku pāreju no darba 
dzīves uz pensionēšanos. Lai darbavietu 
maiņa neradītu nesamērīgus finansiālus 
izdevumus, būtu labāk jāaizsargā 
elastdrošības stratēģijas, kas veicina 
elastīgumu un spēju efektīvāk reaģēt uz 
ražošanas cikliem, izmantojot aktīvu 
darba tirgus politiku un adekvātas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas. Šīs stratēģijas 
būtu jāpapildina ar skaidru apņemšanos 
aktīvi atbalstīt darba meklējumus. Darba 
tirgū arvien biežāk izmanto jaunas darba 
organizācijas formas, piemēram, 
netipisku pagaidu darbu, nepilna darba 
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laika darbu un tāldarbu, nenodrošinot 
tiesisku kontroli. Tās nedrīkst pazemināt 
iesaistīto personu sociālo aizsardzību. 
Būtu jānodrošina, lai jaunās 
nodarbinātības formas netiktu veidotas uz 
oficiālo darba līgumu (pilnas slodzes, 
pastāvīgs darbs) rēķina.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāizmanto sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, diskriminācijai pret 
sievietēm, migrantiem, gados vecākiem 
cilvēkiem un invalīdiem, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Pret nedeklarētu nodarbinātību būtu 
jācīnās, izmantojot personām ar zemiem 
ienākumiem un uzņēmumiem paredzētus 
fiskālus pasākumus, kā arī nodrošinot 
stingrāku darba inspekcijas un sociālās 
apdrošināšanas iestāžu veikto uzraudzību. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo, 
paredzot pasākumus likumos 
nodarbinātības, sociālajā un fiskālajā 
jomā. Darba kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
sociālo nodrošinājumu, kas pasargā no 
nabadzības, arī tiem, kam ir nepastāvīgas 
nodarbinātības un citu netipisku 
nodarbinātības formu līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Dalībvalstīm būtu 
jāvienojas par ES mērķi attiecībā uz 
minimālo darba algu (obligāti koplīgumi 
valsts, reģionālā vai nozares līmenī), lai 
garantētu atalgojumu vismaz 60 % līmenī 
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no vidējiem ieņēmumiem attiecīgajā 
(valsts, nozares u. c.) līmenī, un turklāt 
jānosaka termiņu, kad šim mērķim visās 
dalībvalstīs jābūt sasniegtam. 
Nodarbinātības dienesti efektīvi
jānostiprina un jādara pieejami visiem, 
tostarp jauniešiem un it sevišķi tiem, kam 
draud bezdarbs, un aktīvā, iekļaujošā 
darba tirgus politikā jāparedz atbilstīgi 
pasākumi, izmantojot personalizētus 
pakalpojumus, kas vērsti uz tiem, kas 
atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. de

Grozījums Nr. 171
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Tām būtu arī jāpieņem elastīgi noteikumi, 
kas ļautu ekonomiskās grūtībās 
nonākušiem uzņēmumiem veikt īslaicīgus 
grozījumus to darbinieku darba līgumos, 
lai saglabātu darbavietas. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo, tostarp izmantojot 
nodokļu vai sociālos stimulus. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, nodrošinot, ka darbinieki 
var veikt savus pienākumus vidē, kas 
nekaitē viņu veselībai, un cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, lai darba devēji 
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un darbinieki zinātu savas tiesības,
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem pievēršas pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, 
nepietiekamai nodarbinātībai un 
nedeklarētam darbam. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 
sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem. 
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jācenšas paaugstināt 
nodarbinātības līmeni, izmantojot 
pozitīvus pasākumus, it sevišķi 
pasākumus, kas paredzēti 
mazkvalificētām personām, sniedzot 
konsultāciju pakalpojumus, personalizētu 
atbalstu un īstenojot integrētu pieeju, 
nodrošinot izglītību un profesionālo 
sagatavošanu, kas pielāgota 
individuālajām un darba tirgus 
vajadzībām. Diskriminācijas novēršanas 
tiesību akti nodarbinātības jomā būtu 
jāīsteno efektīvi un saskaņā ar ES tiesību 
aktiem. Ir vajadzīgas arī inovatīvas 
programmas, lai veicinātu invalīdu un 
gados vecāku personu reintegrāciju darba 
tirgū. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi, kas apgrūtina jaunpienācēju 
iekļūšanu darba tirgū, jāatbalsta 
kvalitatīvu un ilgtspējīgu darbavietu 
radīšana, jāveicina sociālā inovācija un 
jāuzlabo darbā iekārtošanas pakalpojumu 
kvalitāte. Darbavietu kvalitātei un 
nodarbinātības apstākļiem būtu jāpievēršas, 
cīnoties pret iestigšanu zemās algās un 
nodrošinot adekvātu sociālo nodrošinājumu 
tiem, kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem, gados 
vecākiem cilvēkiem, legāliem migrantiem
un etnisko minoritāšu pārstāvjiem, 
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invalīdiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Īpaši būtu jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana dzimumu aspekta dēļ, 
veicot īpašus pasākumus, lai cīnītos pret 
sieviešu pārsvaru slikti apmaksātās 
darbavietās, un efektīvāk veicinot sieviešu 
nodarbinātību vadošos amatos. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. de
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Grozījums Nr. 174
Vilija Blinkevičiūtė

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Lai garantētu darbinieku pamattiesības 
un sociālās garantijas un novērstu viņu 
ekspluatāciju darba tirgū, darbinieki 
jānodarbina likumīgi, pamatojoties uz 
darba līgumu, un saskaņā ar visiem 
tiesību aktos noteiktajiem tiesiskajiem 
standartiem. Dalībvalstīm jānodrošina, lai 
pārredzams darba tirgus kļūtu par 
realitāti visā Eiropas Savienībā.
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. lt

Pamatojums

Nelegālais darbs un darbs, kas neatbilst tiesību aktos noteiktajām prasībām, jau ir pārāk 
plaši izplatīts Eiropas Savienībā. Īpaši apdraudēti ir migrējošie darbinieki viņu nepietiekamo 
valodu zināšanu un zināšanu par tiesībām dēļ. Tāpēc tiek pārkāptas strādājošo tiesības, un 
dalībvalstis zaudē budžeta ieņēmumus, kā arī vienlaicīgi tiek apdraudēti sociālās politikas 
risinājumi.
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Grozījums Nr. 175
Sergio Gaetano Cofferati

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai un mazina trūcīgu 
strādājošo skaitu un sociālās atstumtības 
risku, nepietiekamai nodarbinātībai un 
nedeklarētam darbam. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās, veicinot izglītību un 
nodrošinot adekvātu sociālo nodrošinājumu 
arī tiem, kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. it

Grozījums Nr. 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai un nepietiekamai 
nodarbinātībai. Būtu jāveic pasākumi, lai 
cīnītos arī pret nedeklarētu darbu. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 



PE442.935v02-00 104/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, it sevišķi jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, kā arī 
mazkvalificētām personām, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. pl

Grozījums Nr. 177
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Jāveicina reglamentētas elastīgas 
nodarbinātības formas, tostarp pagaidu 
darbs, jo tām ir liela nozīme 
nodarbinātības rādītāju paaugstināšanā 
un darbavietu radīšanā. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 
sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem. 
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.
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Or. nl

Grozījums Nr. 178
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam, kā 
arī efektīvus pasākumus darba tiesību 
uzraudzībai un īstenošanai. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 
sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem. 
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus.

Or. el

Grozījums Nr. 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 

Dalībvalstīm būtu jāuzlabo sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
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nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
uzlabotu un adekvātu sociālo 
nodrošinājumu un darba tiesības arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība kā 
galvenais princips jāpiemēro gan attiecībā 
uz darbavietu radīšanu, gan arī darba 
tirgus integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
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tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus. tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus. 
Jāsaglabā noteikums par beztermiņa 
darba līgumiem, un darba tiesībām 
jāveicina darba līgumu stabilitāte.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāveicina un
jāatalgo. Darbavietu kvalitātei un 
nodarbinātības apstākļiem būtu jāpievēršas, 
cīnoties pret iestigšanu zemās algās un 
samazinot trūcīgu strādājošo skaitu,
nodrošinot adekvātu sociālo nodrošinājumu 
arī tiem, kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 182
Milan Cabrnoch

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
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dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, cīnoties pret 
iestigšanu zemās algās un nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākļiem būtu jāpievēršas, nodrošinot 
adekvātu sociālo nodrošinājumu arī tiem, 
kam ir pastāvīgi līgumi, un 
pašnodarbinātajiem. Nodarbinātības 
dienesti būtu jānostiprina un jādara 
pieejami visiem, tostarp jauniešiem un 
tiem, kam draud bezdarbs, izmantojot 
personalizētus pakalpojumus, kas vērsti uz 
tiem, kas atrodas vistālāk no darba tirgus.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Siiri Oviir

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Galvenais uzdevums ir radīt augstas 
kvalitātes darbavietas, kas ir vajadzīgas 
arī ilgtermiņā un rada augstu pievienoto 
vērtību. Tāpēc ir būtiski, lai izglītības un 
nodarbinātības politika atbalstītu 
ekonomikas struktūras izmaiņas. Parasti 
ekonomiskās krīzes laikā zaudētās 
darbavietas attiecīgajās nozarēs netiek 
atgūtas iepriekšējā līmenī. Tāpēc izglītības 
sistēmai elastīgi jāreaģē uz darba tirgus 
prasībām atbilstīgi jaunajai ekonomikas 
struktūrai. Nodarbinātības politikai 
jānodrošina strādājošajiem pēc iespējas 
vienkāršāka darbavietas maiņa uz citu 
ekonomikas nozari un darba tirgu citā 
valstī. Tāpēc vairāk nekā jebkad iepriekš 
kā sākuma punkts jāizmanto ilgtermiņa 
mērķi un jāpievērš lielāka uzmanība 
saskaņotiem pasākumiem 
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uzņēmējdarbības, izglītības un 
nodarbinātības politikas jomā.

Or. et

Grozījums Nr. 184
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm jāņem vērā, ka darbaspēka 
pieprasījumu būtu jāpalielina, īstenojot 
makroekonomikas politiku ilgtspējīgai 
izaugsmei, kā arī veicinot inovāciju un 
reģionālo politiku, kas sekmē investīcijas 
un darbavietu radīšanu. Jārada vairāk 
darbavietu, lai attīstītu videi draudzīgāku, 
efektīvāku, atbilstīgāku un iekļaujošāku 
ekonomiku.
Lielāks uzsvars būtu jāliek uz sociālo 
partneru un darba devēju nozīmi esošo 
darba tirgus iespēju noteikšanā, kā arī 
darba ražīguma un kvalitātes uzlabošanā.
Dalībvalstīm būtu jāpaaugstina 
nodarbinātības līmenis, izmantojot 
aktivizēšanas pasākumus, it sevišķi 
pasākumus, kas paredzēti etniskajām 
minoritātēm, tostarp romiem.
Dalībvalstīm būtu jāpalielina darbaspēka 
dalība, izmantojot politiku dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba 
samaksas veicināšanai, lai līdz 
2020. gadam darba samaksas atšķirības 
starp dzimumiem pazeminātu līdz 0–5 % 
līmenim.
Dalībvalstīm būtu jāizstrādā atbilstīgas 
programmas, lai sniegtu atbalstu viena 
vecāka ģimenēm, pievēršot uzmanību 
bērnu situācijai.
Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai 
jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir 
bezdarbnieki laikposmā, kas pārsniedz trīs 
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mēnešus, tiek piedāvāts darbs vai 
izglītības iespējas.
Fiskāliem stimuliem, prasībām par 
jauniešu nodarbinātību valsts iepirkuma 
jomā un līgumam par jauniešu 
nodarbinātību starp valdībām un 
sociālajiem partneriem un darba devējiem 
jānodrošina labāka jauniešu piekļuve 
darba tirgum.
Dalībvalstīm būtu ne tikai jāatbalsta 
pasākumi, kas vērsti uz to vietējā 
darbaspēka aizsardzību, bet arī jāveic 
stingri pasākumi, lai mazinātu neregulēta 
darbaspēka dalību melnajā un ēnu 
ekonomikā, kas negatīvāk ietekmē ES 
darba tirgu; dalībvalstīm būtu jānovērtē 
lēmuma par pilnīgu darba tirgus 
atvēršanu visiem ES pilsoņiem ietekme.
Dalībvalstu un Eiropas mikrokreditēšanas 
iniciatīvās jāparedz īpašas programmas, 
kas vērstas uz jauniešiem un sievietēm un 
kas nodrošina minimālos ienākumus 
pirmajā gadā pēc uzņēmuma dibināšanas, 
lai uzņēmējdarbība kļūtu par reālu 
risinājumu.
Nodarbinātības centriem jāpiedāvā darba 
meklētājiem personalizētas prasmju 
attīstīšanas iespējas, kā arī pieeja 
ātrgaitas internetam, lai efektīvāk 
veicinātu darba meklēšanu.
Būtu jāsamazina trūcīgu strādājošo 
skaits, nodrošinot tiesību aktos vai 
sarunās par darba koplīguma slēgšanu 
noteiktu minimālo darba algu un novēršot 
diskrimināciju sociālās aizsardzības jomā.
Dalībvalstīm jāņem vērā princips, kas 
paredz uzlabot līdzsvaru starp darba un 
privāto dzīvi, vajadzības gadījumā nosakot 
stingrākas tiesību normas, lai veicinātu 
aizsardzību pret nepastāvīgu 
nodarbinātību.
Dalībvalstīm būtu jāpazemina nedeklarēta 
darba līmenis, izmantojot saskaņotu 
stimulu, nodokļu palielinājumu un 



AM\820832LV.doc 111/206 PE442.935v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

sankciju sistēmu.
Bezdarba apdrošināšanas shēmām 
jāparedz apdrošināšana pret bezdarbu, 
nodrošinot darbavietas, pārkvalificēšanās 
iespējas vai sociāli lietderīgu darbu visiem 
bezdarbniekiem. Katrai personai, kas 
kļūst par bezdarbnieku, saprātīgā 
laikposmā jāpiedāvā iespēja no jauna 
atsākt strādāt. Jaunu cilvēku gadījumā 
šim laikposmam jābūt īstam, piemēram, 
ne ilgākam par četriem mēnešiem, un 
personām ar pieredzi — ne ilgākam par 
12 mēnešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba 
samaksas un jauniešu, invalīdu, likumīgo 
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. 
Darba un privātās dzīves sabalansētības 
politikai, kurā paredzēta pieejama aprūpe 
un inovācija darba organizācijā, būtu 
jābūt vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē

svītrots
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šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās 
jomās kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, 
un jāveicina sociālā inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 186
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai veicinātu videi draudzīgu un sociāli 
ilgtspējīgu attīstību un palielinātu dalību 
darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto personu 
vidū, dalībvalstīm būtu jāpielāgo nodokļu 
un pabalstu sistēmas un jāuzlabo valsts 
dienestu iespējas sniegt vajadzīgo atbalstu. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina darbaspēka 
dalība, izmantojot politiku „laba darba” 
koncepcijas, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgas darba samaksas par tādu pašu 
vai līdzvērtīgu darbu un jauniešu, invalīdu, 
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. Šai 
sakarībā ir jāievieš Eiropas Jaunatnes 
garantija, kas ikvienam ES jaunietim 
nodrošina tiesības uz piemērota, labi 
apmaksāta darba, kas atbilst personas 
kvalifikācijai un prasmēm, prakses, 
papildu apmācības vai apvienota darba un 
mācību piedāvājumu nekavējoties pēc 
saskaršanās ar bezdarba problēmu. Darba 
un privātās dzīves sabalansētības politikai, 
kurā paredzēta pieejama aprūpe un 
inovācija darba organizācijā, būtu jābūt 
vērstai uz darba laika saīsināšanu, 
nesamazinot darba algu un tādējādi 
palielinot nodarbinātības rādītājus, jo īpaši 
starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Turklāt darba 
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un privātās dzīves sabalansētības politikai 
būtu jāstiprina darba maiņas drošība, 
kuras pamatā ir laba darba aizsardzība, 
pastiprinot sociālās tiesības un sociālo 
aizsardzību, lai nepieļautu ar ienākumiem 
saistītus riskus un cita starpā nodrošinātu 
pensijas tiesību un veselības aprūpes 
seguma saglabāšanu un iegūšanu darba 
maiņas, kā arī atvaļinājuma laikposmos 
(piemēram, apgādājamu personu aprūpe, 
turpmāka apmācība un izglītība, 
ilgtermiņa atvaļinājumi u. c.).
Dalībvalstīm būtu jāveicina darba un 
privātās dzīves sabalansētība, arī būtiski 
saīsinot vidējo nedēļas darba laiku, kā arī 
būtiski samazinot maksimālo darba 
stundu skaitu nedēļā un stingri 
ierobežojot virsstundu darba laiku. 
Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē šķēršļi 
jaunpienācēju iekļūšanai darba tirgū, 
jāatbalsta pašnodarbinātība un darba vietu 
radīšana cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un it sevišķi augsti vērtētajā 
sociālo pakalpojumu jomā, un jāveicina 
sociālā inovācija. Efektīvi ierobežojot 
darba dzīvi, būtu jānodrošina jauniešu un 
jaunpienācēju pieeja darba tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 

Lai veicinātu videi draudzīgu un sociāli 
ilgtspējīgu attīstību un palielinātu dalību 
darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto personu 
vidū, dalībvalstīm būtu jāpielāgo nodokļu 
un pabalstu sistēmas un jāuzlabo valsts 
dienestu iespējas sniegt vajadzīgo atbalstu. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina darbaspēka 
dalība, izmantojot politiku „laba darba” 
koncepcijas, dzimumu līdztiesības un 
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līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

vienlīdzīgas darba samaksas par tādu pašu 
vai līdzvērtīgu darbu un jauniešu, invalīdu,
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. Šai 
sakarībā ir jāievieš Eiropas Jaunatnes 
garantija, kas ikvienam ES jaunietim 
nodrošina tiesības uz piemērota, labi 
apmaksāta darba, kas atbilst personas 
kvalifikācijai un prasmēm, prakses, 
papildu apmācības vai apvienota darba un 
mācību piedāvājumu nekavējoties pēc 
saskaršanās ar bezdarba problēmu. Darba 
un privātās dzīves sabalansētības politikai, 
kurā paredzēta pieejama aprūpe un 
inovācija darba organizācijā, būtu jābūt 
vērstai uz darba laika saīsināšanu, 
nesamazinot darba algu un tādējādi 
palielinot nodarbinātības rādītājus, jo īpaši 
starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Turklāt darba 
un privātās dzīves sabalansētības politikai 
būtu jāstiprina darba maiņas drošība, 
kuras pamatā ir laba darba aizsardzība, 
pastiprinot sociālās tiesības un sociālo 
aizsardzību, lai nepieļautu ar ienākumiem 
saistītus riskus un cita starpā nodrošinātu 
pensijas tiesību un veselības aprūpes 
seguma saglabāšanu un iegūšanu darba 
maiņas, kā arī atvaļinājuma laikposmos 
(piemēram, apgādājamu personu aprūpe, 
turpmāka apmācība un izglītība, 
ilgtermiņa atvaļinājumi u. c.).
Dalībvalstīm būtu jāveicina darba un 
privātās dzīves sabalansētība, arī būtiski 
saīsinot vidējo nedēļas darba laiku, kā arī 
būtiski samazinot maksimālo darba 
stundu skaitu nedēļā un stingri 
ierobežojot virsstundu darba laiku. 
Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē šķēršļi 
jaunpienācēju iekļūšanai darba tirgū, 
jāatbalsta pašnodarbinātība un darba vietu 
radīšana cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un it sevišķi augsti vērtētajā 
sociālo pakalpojumu jomā, un jāveicina 
sociālā inovācija. Efektīvi ierobežojot 
darba dzīvi, būtu jānodrošina jauniešu un 
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jaunpienācēju pieeja darba tirgum.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama, augstas kvalitātes
aprūpe un inovācija darba organizācijā, 
būtu jābūt vērstai uz nodarbinātības 
rādītāju palielināšanu, jo īpaši starp 
jauniešiem, gados vecākiem darbiniekiem 
un sievietēm, īpaši noturot augsti 
kvalificētas sievietes amatos zinātnes un 
tehnikas jomās. Dalībvalstīm būtu jāveic 
pasākumi, lai veicinātu tēvu iesaistīšanos 
bērnu aprūpē. Dalībvalstīm būtu arī 
jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai 
darba tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās jomās 
kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, un 
jāveicina sociālā inovācija. Regulāri būtu 
jāsagatavo ziņojumi par sieviešu un 
vīriešu ienākumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 189
Sergio Gaetano Cofferati

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu sistēmas, 
pazeminot darbaspēkam piemērotos 
nodokļus, un jāīsteno mērķtiecīga politika 
demogrāfisko problēmu risināšanai, 
nodrošinot stingru atbalstu sociālajai 
atražošanai un ļaujot imigrantiem iekļūt 
darba tirgū, kā arī jāpalielina 
nodarbinātības līmenis, lai nodrošinātu 
nepieciešamo finansējumu atbilstīgām un 
ilgtspējīgām sociālās nodrošināšanas 
sistēmām un pieejamiem, augstas 
kvalitātes sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina darbaspēka 
dalība, izmantojot politiku aktīvas 
novecošanas, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgas darba samaksas un jauniešu, 
invalīdu, likumīgo migrantu un citu 
neaizsargāto grupu integrācijas darba tirgū 
veicināšanai. Darba un privātās dzīves 
sabalansētības politikai, kurā paredzēta 
pieejama aprūpe un inovācija darba 
organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. it
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Grozījums Nr. 190
Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jāveicina individuālās un 
kolektīvās pašnodarbinātības formas, 
izmantojot sociālās ekonomikas 
uzņēmumus. Sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem kā nozīmīgam darbavietu 
radīšanas avotam būtu jānodrošina 
atbalsts, jo tie ir mazāk atkarīgi no 
uzņēmējdarbības cikla un nereti piedāvā 
darbietilpīgus un sociāli lietderīgus 
pakalpojumus.

Or. es

Grozījums Nr. 191
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Tāpat īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš tāldarbam, 
aicinot dalībvalstis īstenot pasākumus 
sociālajā un nodokļu jomā, kas 
nodrošinātu šāda veida darbības attīstības 
iespējamību. Dalībvalstīm būtu arī 
jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai 
darba tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās jomās 
kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, un 
jāveicina sociālā inovācija.

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
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personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgas darba samaksas veicināšanai
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu, kā arī kopienu, 
kas atrodas tālu no ekonomiski aktīvām 
apdzīvotām vietām, integrācijas darba tirgū 
veicināšanai, izmantojot jaunās 
tehnoloģijas. Darba un privātās dzīves 
sabalansētības politikai, kurā paredzēta 
pieejama aprūpe, sociālie pabalsti un 
inovācija darba organizācijā, būtu jābūt 
vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba tirgū 
un atšķirīga attieksme pret viņiem, 
jāatbalsta pašnodarbinātība un darba vietu 
radīšana cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. el

Grozījums Nr. 193
Tadeusz Cymański

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
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jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
un aprūpe, un jāveicina sociālā inovācija.

Or. pl

Grozījums Nr. 194
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
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nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes augstākā 
līmeņa vadības amatos un amatos zinātnes 
un tehnikas jomās. Dalībvalstīm būtu arī 
jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai 
darba tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās jomās 
kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, un 
jāveicina sociālā inovācija.

Or. nl

Grozījums Nr. 195
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 



PE442.935v02-00 122/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija. Lai uzlabotu darba 
tirgus darbību un rādītājus, dalībvalstīm 
valsts politikas izstrādē būtu aktīvi 
jāiesaista sociālie partneri un pilnībā 
jāievēro viņu tiesības atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem un praksei slēgt un īstenot 
koplīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 196
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības, diskriminācijas novēršanas
un vienlīdzīgas darba samaksas un 
jauniešu, gados vecāku cilvēku, invalīdu, 
likumīgo migrantu un citu neaizsargāto 
grupu integrācijas darba tirgū veicināšanai. 
Darba un privātās dzīves sabalansētības 
politikai, kurā paredzēta pieejama aprūpe 
un inovācija darba organizācijā, būtu jābūt 
vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatzīst un jāatbalsta 
pašnodarbinātība un neatkarīgo 
profesionāļu darbība un darba vietu 
radīšana cita starpā tādās jomās kā zaļā 
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nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 197
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, sieviešu vecumā līdz 
45 gadiem, etnisko minoritāšu pārstāvju, 
tostarp romu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 198
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, likumīgo migrantu 
un citu neaizsargāto grupu integrācijas 
darba tirgū veicināšanai. Darba un privātās 
dzīves sabalansētības politikai, kurā 
paredzēta pieejama aprūpe un inovācija 
darba organizācijā, būtu jābūt vērstai uz 
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
zinātnes un tehnikas jomās. Dalībvalstīm 
būtu arī jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba samaksas 
un jauniešu, invalīdu, aprūpētāju, likumīgo 
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. Darba 
un privātās dzīves sabalansētības politikai, 
kurā paredzēta pieejama aprūpe un 
inovācija darba organizācijā, būtu jābūt 
vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un darba 
vietu radīšana cita starpā tādās jomās kā 
zaļā nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu Šai sakarībā būtu pilnībā jāizmanto 
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dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba 
samaksas un jauniešu, invalīdu, likumīgo 
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. 
Darba un privātās dzīves sabalansētības 
politikai, kurā paredzēta pieejama aprūpe 
un inovācija darba organizācijā, būtu 
jābūt vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās 
jomās kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, 
un jāveicina sociālā inovācija.

Eiropas Sociālā fonda resursi, lai, 
īstenojot pasākumus, kas vērsti uz 
personīgo prasmju uzlabošanu un 
kvalitātes prasību izpildi attiecībā uz 
pirmo darbavietu, uzlabotu 
nodarbinātības iespējas un darbavietu 
kvalitāti. Lai veicinātu profesionālo 
mobilitāti, dalībvalstīm, piedāvājot 
atbilstīgus stimulus, jāveicina iedzīvotāju 
atvērtība mobilitātei.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba 

Šai sakarībā, lai uzlabotu nodarbinātības 
iespējas un darbaspēka pielāgošanās 
spēju, būtu pilnībā jāizmanto Eiropas 
Sociālā fonda resursi. Lai veicinātu 
profesionālo mobilitāti, dalībvalstīm, 
piedāvājot stimulus, jāveicina iedzīvotāju 
atvērtība mobilitātei.
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samaksas un jauniešu, invalīdu, likumīgo 
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. 
Darba un privātās dzīves sabalansētības 
politikai, kurā paredzēta pieejama aprūpe 
un inovācija darba organizācijā, būtu 
jābūt vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās 
jomās kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, 
un jāveicina sociālā inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai panāktu pilnīgu nodarbinātību un 
risinātu mazkvalificētu strādājošo 
problēmas nelabvēlīgā darba tirgus 
situācijā, dalībvalstīm būtu jāvērš aktīvā 
darba tirgus politika uz 
izglītošanu/pārkvalifikāciju un tiešiem 
darba piedāvājumiem, arī pārskatot 
nodokļu un pabalstu sistēmas un valsts 
dienestu iespējas sniegt vajadzīgo atbalstu 
un stimulus darbavietu radīšanai, 
vienlaicīgi nodrošinot finansiālo 
ilgtspējību. Dalībvalstīm jānodrošina, lai 
nodokļu un sociālo sistēmu izmaiņas būtu 
labvēlīgas uzņēmumiem un beztermiņa 
darba līgumu slēdzējiem un nodrošinātu 
darba algu, kas saskaņota sarunās par 
darba koplīguma slēgšanu, un vienlaicīgi 
veicinātu finansiālu ilgtspējību.
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Or. en

Grozījums Nr. 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāuzlabo ES tiesību aktu par 
diskriminācijas novēršanu un darba un 
privātās dzīves sabalansētību īstenošana, 
kā arī jānodrošina strādājošo 
informēšana un konsultēšana un Eiropas 
Uzņēmumu padomes lēmumu efektīvāka 
piemērošana.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Pielikums – 7. pamatnostādne – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāpopularizē Eiropas 
mikrofinansēšanas instruments kā 
piemērs ekonomikas un sociālo pasākumu 
apvienošanai, lai veicinātu izaugsmi 
ekonomikas un nodarbinātības jomā.
Dalībvalstu un Eiropas 
mikrofinansēšanas iniciatīvām būtu 
jāpapildina īpašas mācību un 
padomdošanas programmas un sociālo 
pabalstu shēmas, kas nodrošina 
minimālos ienākumus pirmajā gadā pēc 
uzņēmuma dibināšanas, lai 
uzņēmējdarbība kļūtu par reālu 
risinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 3.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu arī jānodrošina atbalsts 
un jāveicina ieguldījumi vispārējas 
nozīmes sociālo pakalpojumu, tostarp 
nodarbinātības, veselības aprūpes un 
mājokļu pakalpojumu, jomā, kas 
pienācīgi jāfinansē.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20-64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

Niecīgajām izaugsmes iespējām 
turpmākajos gados un dalībvalstu 
lēmumam veikt iepriekšēju budžeta 
konsolidāciju var būt postoša ietekme uz 
nodarbinātību Eiropā, radot risku zaudēt 
vēl līdz pat pieciem miljoniem darbavietu. 
Dalībvalstīm būtu jāvirza to ekonomikas 
politika un ES stratēģija 2020. gadam, lai 
attiecībā uz darbavietu radīšanu tiktu 
sasniegts vidēja termiņa mērķis — vismaz 
četri miljoni jaunu darbavietu (pienācīgas 
kvalitātes un galvenokārt videi draudzīgas 
darbavietas) līdz 2014. gadam. Tāpēc 
dalībvalstīm būtu jāveicina pieprasījums 
darba tirgū un jāpalielina ieguldījumi 
izaugsmes veicināšanai, paaugstinot 
Eiropas un dalībvalstu budžetu 
ieņēmumus, izmantojot tādus 
instrumentus kā eiroobligācijas vai aktīva 
cīņa pret nedeklarētu nodarbinātību un 
krāpšanu nodokļu jomā.
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Or. en

Grozījums Nr. 206
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20–64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20-64 gadiem vidū ir 75 %, tostarp 
panākot lielāku jauniešu, gados vecāku 
darbinieku un mazkvalificētu strādnieku, 
un invalīdu dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

Or. el

Grozījums Nr. 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20–64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20-64 gadiem vidū ir 75 %, tostarp 
palielinot jauniešu (līdz 90 %), gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

Or. pl
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Grozījums Nr. 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20–64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20–64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku, it sevišķi gados vecāku 
sieviešu, un mazkvalificētu strādnieku 
dalību un migrantu labāku integrāciju.

Or. de

Grozījums Nr. 209
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20–64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

ES darba tirgus politikas pamatmērķis, uz 
kuru balstoties, dalībvalstis noteiks savus 
valsts mērķus, paredz līdz 2020. gadam 
panākt, ka nodarbinātības rādītājs sieviešu 
un vīriešu vecumā 20–64 gadiem vidū ir 
75 %, tostarp panākot lielāku jauniešu, 
gados vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

Or. nl

Grozījums Nr. 210
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20–64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītāji gan sieviešu, gan 
arī vīriešu vecumā 20–64 gadiem vidū ir 
75 %, tostarp panākot lielāku jauniešu, 
gados vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Sieviešu nodarbinātības rādītājs būtu 
jāpalielina līdz 75 %, no kuriem vismaz 
50 % jāattiecas uz nodarbinātību, kas 
nodrošina ekonomisku neatkarību.

Or. en

Grozījums Nr. 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts – 4. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Nodarbinātības rādītājs personām 
vecuma grupā 55–64 gadi būtu jāpalielina 
līdz 60 %.

Or. en
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Grozījums Nr. 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts – 3. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Jauniešu bezdarba līmenim nevajadzētu 
pārsniegt vispārējo bezdarba līmeni, un 
līdz 2015. gadam to būtu jāpazemina līdz 
10 %.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts – 4. apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Visās dalībvalstīs būtu jāievieš 
Jaunatnes garantija, kas garantē darbu, 
izglītību vai papildu apmācību visiem 
jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem ne 
vairāk kā pēc četrus mēnešus ilga 
bezdarba perioda.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pamatnostādne — kvalificēta 
darbaspēka izveide, reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām, darba kvalitātes
veicināšana un mūžizglītība

8. pamatnostādne — darba ņēmēju 
izglītības, mācību un turpmākas 
apmācības līmeņa uzlabošana, kā arī 
mūžizglītības veicināšana 

Or. de
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Grozījums Nr. 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pamatnostādne — kvalificēta darbaspēka 
izveide, reaģēšana uz darba tirgus 
vajadzībām, darba kvalitātes veicināšana 
un mūžizglītība

8. pamatnostādne — kvalificēta darbaspēka 
izveide, pienācīgas nodarbinātības, darba 
kvalitātes un mūžizglītības veicināšana

Or. en

Grozījums Nr. 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pamatnostādne — kvalificēta 
darbaspēka izveide, reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām, darba kvalitātes 
veicināšana un mūžizglītība

8. pamatnostādne — darba kvalitātes un 
mūžizglītības veicināšana, kvalificēta 
darbaspēka izveide

Or. en

Grozījums Nr. 218
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka savus nacionālos 
mērķus, lai samazinātu priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 



PE442.935v02-00 134/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāizstrādā noteikumi, kas ļautu dalībvalstu 
valstspiederīgajiem elastīgāk izmantot 
sociālā nodrošinājuma sistēmas citā 
dalībvalstī, jāveicina jaunu uzņēmumu 
izveide, arī tādu, kurus dibina darbinieki, 
vienkāršojot administratīvās procedūras 
un piedāvājot pievilcīgu nodokļu un 
sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru 
darbības uzsākšanas periodā, jāmudina 
apvienot nodarbinātību ar pensiju, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
nepieciešamības gadījumā nodrošinot 
atbalstu uzņēmumiem vai arī nodokļu vai 
sociālos stimulus, vienlaikus stiprinot 
augsti kvalificētu darbinieku, tostarp 
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pētnieku, apmācību, prasmes un pieredzi

Or. fr

Grozījums Nr. 220
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, piesaistot visus 
iespējamos līdzekļus ES, valsts un 
reģionālā līmenī gan valsts, gan privātajā 
sektorā, un to mērķauditorijai ir jābūt 
prioritārām grupām, kas noteiktas, 
pamatojoties uz selektīvām politiskajām 
nostādnēm. Papildus vajadzīgo līdzekļu 
piešķiršanai abām nozares pusēm būtu 
jāizstrādā noteikumi, kas paredzētu 
jaunas darba un mācību apvienošanas 
iespējas, īpašu uzmanību pievēršot 
problēmām saistībā ar dzimumu 
vienlīdzību un līdzsvaru starp darbu un 
privāto dzīvi. Ir jāparedz noteikumi arī 
attiecībā uz otrām iespējām, iespēju 
radīšanu ikvienam pieaugušajam pakāpties 
soli tālāk savā kvalifikācijā, kā arī 
mērķtiecīgu migrācijas un integrācijas 
politiku. Dalībvalstīm, pamatojoties uz 
EKI (Eiropas kvalifikāciju sistēma), kuru 
Komisijai bez kavēšanās ir noteikti 
jāpieņem, būtu jāizstrādā sistēmas iegūto 
zināšanu atzīšanai, jānovērš šķēršļi 
darbinieku profesionālai un ģeogrāfiskai 
mobilitātei, jāveicina transversālu zināšanu 
un radošu ideju apgūšana un jo īpaši 
jākoncentrē pasākumi uz palīdzību 
mazkvalificētajiem darbiniekiem un gados 
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vecāku darbinieku nodarbinātības iespēju 
palielināšanu, vienlaikus stiprinot augsti 
kvalificētu darbinieku, tostarp pētnieku, 
apmācību, prasmes un pieredzi.

Or. it

Grozījums Nr. 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina plašs zināšanu 
un prasmju piedāvājums, lai darbinieki 
laikā, kad visos trīs darba tirgus sektoros 
pastāvīgi notiek pārstrukturizācijas un 
pārmaiņu pasākumi, var iegūt pastāvīgu 
pilnas slodzes darbu, kas viņiem 
nodrošina iztiku un ļauj iesaistīties 
sociālajās un kultūras norisēs. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
jebkurā laikā pakāpties soli tālāk savā
kvalifikācijā, kā arī ar mērķtiecīgu 
migrācijas un integrācijas politiku. 
Dalībvalstīm ir jāizstrādā sistēmas iegūto 
zināšanu atzīšanai, jānovērš šķēršļi 
darbinieku profesionālai un ģeogrāfiskai 
mobilitātei, jāveicina transversālu zināšanu 
un radošu ideju apgūšana, jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un jāapkaro diskriminācija 
saistībā ar piekļuvi izglītībai, mācībām un 
turpmākai apmācībai, vienlaikus stiprinot 
kvalificētu darbinieku, tostarp pētnieku, 
apmācību, prasmes un pieredzi.

Or. de
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Grozījums Nr. 222
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Lai pārietu uz 
ilgtspējīgāku ekonomiku, būs vajadzīga 
pastāvīga prasmju uzlabošana. Tāpēc 
dalībvalstīm ir jāpielāgo savas apmācību 
sistēmas, lai nodrošinātu, ka darbaspēks 
var pielāgot savas prasmes darba tirgus 
prasībām ilgtspējīgā ekonomikā, kuras 
pamatā ir uz apmācībām balstītu 
apmācību pieeja. Kvalitatīva sākotnējā 
izglītība un pievilcīga arodapmācība 
jāpapildina ar efektīviem stimuliem 
mūžizglītībai, otrām iespējām, iespēju 
radīšanu ikvienam pieaugušajam pakāpties 
soli tālāk savā kvalifikācijā, kā arī ar 
mērķtiecīgu migrācijas un integrācijas 
politiku. Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
sistēmas iegūto zināšanu atzīšanai, 
jānovērš šķēršļi darbinieku profesionālai 
un ģeogrāfiskai mobilitātei, jāveicina 
transversālu zināšanu un radošu ideju 
apgūšana un jo īpaši jākoncentrē pasākumi 
uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 223
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība ar vajadzīgo saskaņošanu 
starp izglītības sistēmu un darba tirgu 
jāpapildina ar efektīviem stimuliem 
mūžizglītībai, otrām iespējām, iespēju 
radīšanu ikvienam pieaugušajam pakāpties 
soli tālāk savā kvalifikācijā, kā arī ar 
mērķtiecīgu migrācijas un integrācijas 
politiku. Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
sistēmas iegūto zināšanu atzīšanai, 
jānovērš šķēršļi darbinieku profesionālai 
un ģeogrāfiskai mobilitātei, jāveicina 
transversālu zināšanu un radošu ideju 
apgūšana un jo īpaši jākoncentrē pasākumi 
uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un darbu zaudējušu gados 
vecāku darbinieku nodarbinātības iespēju 
palielināšanu, vienlaikus stiprinot augsti 
kvalificētu darbinieku, tostarp pētnieku, 
apmācību, prasmes un pieredzi.

Or. el

Grozījums Nr. 224
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
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iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
ņemot vērā iedibināto sociālo tiesību 
mobilitāti, jāveicina transversālu zināšanu 
un radošu ideju apgūšana un jo īpaši 
jākoncentrē pasākumi uz palīdzību 
mazkvalificētajiem darbiniekiem un gados 
vecāku darbinieku nodarbinātības iespēju 
palielināšanu, vienlaikus stiprinot augsti 
kvalificētu darbinieku, tostarp pētnieku, 
apmācību, prasmes un pieredzi. Ir vēlami 
standarta noteikumi par kvalifikāciju un 
zināšanām, lai veicinātu mobilitāti 
Eiropas darba tirgos.

Or. nl

Grozījums Nr. 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū, lai cilvēkiem 
visā mūža garumā nodrošinātu vairāk un 
labākas kvalifikācijas un arodprasmes, 
kas ir priekšnoteikums efektīvai un 
ilgtspējīgai izaugsmei. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
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pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Or. it

Grozījums Nr. 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai un otrām 
iespējām. Dalībvalstīm būtu jāpiedāvā 
otrās iespējas 25–35 gadus veciem 
jauniešiem, to skaitā obligāti jāpiedāvā 
izglītojoša un arodapmācība. Turklāt ir 
jārada iespējas ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā ar 
mērķtiecīgu migrācijas un integrācijas 
politiku. Dalībvalstīm būtu jāizstrādā 
sistēmas iegūto zināšanu atzīšanai, 
jānovērš šķēršļi darbinieku profesionālai 
un ģeogrāfiskai mobilitātei, jāveicina 
transversālu zināšanu un radošu ideju 
apgūšana un jo īpaši jākoncentrē pasākumi
uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
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prasmes un pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku un jaunāku 
darbinieku nodarbinātības iespēju 
palielināšanu, vienlaikus stiprinot augsti 
kvalificētu darbinieku, tostarp pētnieku, 
apmācību, prasmes un pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts



PE442.935v02-00 142/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva 
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk savā kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei, 
jāveicina transversālu zināšanu un 
radošu ideju apgūšana un jo īpaši 
jākoncentrē pasākumi uz palīdzību 
mazkvalificētajiem darbiniekiem un gados 
vecāku darbinieku nodarbinātības iespēju 
palielināšanu, vienlaikus stiprinot augsti 
kvalificētu darbinieku, tostarp pētnieku, 
apmācību, prasmes un pieredzi.

Augstas kvalitātes sākotnējās izglītības
nodrošināšana, kā arī pievilcīga 
arodapmācība, kas atbilst rūpniecības 
vajadzībām un turpmākam pieprasījumam 
darba tirgū, ir dalībvalstu svarīgākā
prioritāte. Tās jāpapildina ar otrām 
iespējām un efektīviem stimuliem 
mūžizglītībai, turklāt sociālie partneri tiek 
aicināti nodrošināt arī tam nepieciešamos 
laika resursus, kā arī finansiāli atbalstīt 
arodizglītības piedāvājumus. Dalībvalstīm 
jo īpaši būtu jāsamazina to personu 
skaitu, kas priekšlaicīgi pamet skolu, 
panākot, ka tie veido mazāk par 10 % no 
skolēnu skaita, kā arī jāpapildina 
migrācijas un integrācijas politika ar 
valodas apmācības un sabiedrības 
mācības piedāvājumiem. Dalībvalstīm 
būtu jāizstrādā arī sistēmas iegūto prasmju 
un zināšanu atzīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ģeogrāfiskā un pārrobežu mobilitāte, ko 
vēlas veicināt darba devēji, nedrīkst 
novest pie darba apstākļu pasliktināšanās, 
kā arī pensiju un bezdarbnieku pabalstu 
apmēra samazināšanas. Ģeogrāfiskā 
mobilitāte nekādā gadījumā nedrīkst 
novest pie sociālo standartu 
pazemināšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 230
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtu jāveicina efektīvas mūžizglītības 
stratēģijas, kas pieejamas visiem skolās, 
uzņēmumos un valsts iestādēs, ietverot 
atbilstīgus stimulus un izmaksu dalīšanas 
mehānismus, lai veicinātu līdzdalību 
pastāvīgā apmācībā un apmācībā darba 
vietā visa mūža garumā, īpaši zemas 
kvalifikācijas un gados vecākiem darba 
ņēmējiem.
Dalībvalstīm būtu jāizstrādā individuāli 
karjeras plāni, lai nodrošinātu apmācības 
darba meklētājiem.
Būtu jānodrošina godīga pāreja uz zaļām 
darbavietām, paredzot vienmērīgu pāreju 
uz zaļajām nozarēm ar darba ņēmēju 
pārkvalificēšanu, ko atbalsta valsts un 
reģionālā līmenī.
Būtu jāizmanto visi cilvēkresursi, prasmes 
un zināšanas, piešķirot sievietēm 
vienlīdzīgas iespējas turpmākā apmācībā 
un mūžizglītībā.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijai būtu jāiekļauj mūžizglītības 
ietvarstruktūrā iekļaut devīto 
pamatkompetenci, kas būtu saistīta ar 
vidi, klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu 
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attīstību un kura ir nepieciešama 
zināšanu sabiedrībā.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas, kā arī jāvairās no 
dzimumu segmentācijas saistībā ar 
piekļuvi kvalitatīvām darba un apmācību 
iespējām. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Pienācīgas darbavietas 
ar taisnīgu atalgojumu un augsta līmeņa 
veselības aizsardzību būtu jārada jo īpaši 
tāpēc, lai nodrošinātu līdzsvarotu darba 
tirgus politiku. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
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tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Or. de

Grozījums Nr. 233
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāīsteno programmas, lai 
palīdzētu tiem, kas nesen beiguši skolu, 
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības 
vai apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem.
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas 
regulārai uzraudzībai būtu jāpalīdz 
noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto 
ES līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas būs kvalitātes 
prasības. Cilvēkresursu attīstība, 
kvalifikāciju paaugstināšana un 
apmācības būtu jāfinansē ar vienotiem 
finanšu ieguldījumiem, ko veic atsevišķas 
personas, darba devēji un valdības.
Jebkurā laikā jānodrošina piekļuve 
kvalitatīvai vispārējai izglītībai un 
arodapmācībai, kā arī personu, kas 
priekšlaicīgi pamet skolu, iespējas atkal 
iekļauties izglītības sistēmā.

Dalībvalstīm ieguldījumi izglītības sistēmā 



PE442.935v02-00 146/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

būtu jāveic tā, lai īstenotu mērķi 
paaugstināt strādājošo kvalifikācijas 
līmeni. Tādējādi reformām, īpaši tām, kas 
saistītas ar nodarbinātības iespējām, 
vajadzētu būt vērstām uz to, lai ar 
tālākizglītības starpniecību vai izmantojot 
zināšanas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā nodrošinātu 
pamatkompetenču iegūšanu, kas 
nepieciešamas ikvienam nodarbinātajam 
panākumu gūšanai uz zinātnes 
sasniegumiem balstītā ražošanas sistēmā.
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm 
būtu jāpalielina vispārējās izglītības un 
arodapmācības sistēmu atvērtība un 
būtiskums, īpaši veidojot valstu 
kvalifikācijas sistēmas un uzlabojot 
vispārējās izglītības un arodapmācības 
iestāžu un darba vides partnerības, lai 
būtiski palielinātu augstāka līmeņa 
akadēmiskās izglītības un profesionālo 
kvalifikāciju ieguvēju skaitu.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
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veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo 
darbu, ja nepieciešams — ar nodokļu vai 
sociālajiem stimuliem, vai tālākas 
izglītības vai apmācības iespējas, tostarp 
izmantojot stažēšanos, kā arī strauji 
jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem, sniedzot arī individuālu 
atbalstu. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi. Ņemot to vērā, dalībvalstīm būtu 
jāveic pasākumi, publicējot informāciju 
par šo līdzekļu izmantošanas mērķi un 
nosacījumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 

Ir jāizstrādā nepārtrauktas prasmju 
uzlabošanas modeļi atbildībai, ko dala 
valsts, darba devēji un darba ņēmēji.
Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Dzimumu vienlīdzības un 
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veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

darbaspēka nodrošināšanai darba tirgū ir 
svarīgi radīt apstākļus, lai sievietes un 
jaunietes varētu sākt strādāt nozarēs, 
kurās ir vīriešu pārsvars, un lai lauztu 
stereotipus, kuri joprojām pastāv šādās 
profesijās. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Valstu budžeti un ES budžets, tajā 
skaitā arī Eiropas Sociālais fonds un 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanas 
fonds, ir jāsaskaņo un jāpielāgo tā, lai 
darbaspēku sagatavotu ilgtspējīgai 
ekonomikai. Lai atbalstītu jauniešus un jo 
īpaši tos, kuri nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāīsteno programmas, lai 
palīdzētu tiem, kas nesen beiguši skolu, 
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības vai 
apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām. 
Dalībvalstīm savu mērķu atbalstam būtu 
pilnībā jāizmanto ES līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 236
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību dalībvalstīm būtu 
jāuzlabo mācību, tajā skaitā arodmācību
pieejamība, jāstiprina izglītība un 
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sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāīsteno programmas, lai 
palīdzētu tiem, kas nesen beiguši skolu, 
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības 
vai apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem.
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas 
regulārai uzraudzībai būtu jāpalīdz 
noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto 
ES līdzekļi.

profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas būs kvalitātes 
prasības. Cilvēkresursu attīstība, 
kvalifikāciju paaugstināšana un 
apmācības būtu jāfinansē ar vienotiem 
finanšu ieguldījumiem, ko veic atsevišķas 
personas, darba devēji un valdības.
Jebkurā laikā jānodrošina piekļuve 
kvalitatīvai vispārējai izglītībai un 
arodapmācībai, kā arī personu, kas 
priekšlaicīgi pamet skolu, iespējas atkal 
iekļauties izglītības sistēmā. Dalībvalstīm 
ieguldījumi izglītības sistēmā būtu jāveic 
tā, lai īstenotu mērķi paaugstināt 
strādājošo kvalifikācijas līmeni. Tādējādi 
reformām, īpaši tām, kas saistītas ar 
nodarbinātības iespējām, vajadzētu būt 
vērstām uz to, lai ar tālākizglītības 
starpniecību vai izmantojot zināšanas 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā nodrošinātu 
pamatkompetenču iegūšanu, kas 
nepieciešamas ikvienam nodarbinātajam 
panākumu gūšanai uz zinātnes 
sasniegumiem balstītā ražošanas sistēmā.
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm 
būtu jāpalielina vispārējās izglītības un 
arodapmācības sistēmu atvērtība un 
būtiskums, īpaši veidojot valstu 
kvalifikācijas sistēmas, kas nodrošina 
elastīgu izglītību, un uzlabojot vispārējās 
izglītības un arodapmācības iestāžu un 
darba vides partnerības, lai būtiski 
palielinātu augstāka līmeņa akadēmiskās 
izglītības un profesionālo kvalifikāciju 
ieguvēju skaitu.

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem,
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība, jāsekmē ieguldījumi 
inovācijās, tādējādi radot darbavietas gan 
pētniecības, gan attīstības posmos, un 
jāvairo iespējas iepriekš paredzēt, kādas 
prasmes būs nepieciešamas. Ieguldījums 
cilvēkresursu attīstībā, prasmju uzlabošana 
un dalība mūžizglītības programmās būtu 
jāveicina ar vienotiem finanšu 
ieguldījumiem, ko veic valdības, atsevišķas 
personas un darba devēji. Lai atbalstītu 
jauniešus un jo īpaši tos, kuri nestrādā un 
nemācās, dalībvalstīm sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem būtu jāīsteno 
programmas, lai palīdzētu tiem, kas nesen 
beiguši skolu, atrast pirmo darbu vai 
tālākas izglītības vai apmācības iespējas, 
tostarp izmantojot kvalitatīvu stažēšanos, 
nodrošinot nepieciešamos sociālos 
pabalstus, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām. 
Dalībvalstīm savu mērķu atbalstam būtu 
pilnībā jāizmanto ES līdzekļi.

Or. el
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Grozījums Nr. 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un 
darba devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo 
īpaši tos, kuri nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāīsteno programmas, lai 
palīdzētu tiem, kas nesen beiguši skolu,
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības vai 
apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām. 
Dalībvalstīm savu mērķu atbalstam būtu 
pilnībā jāizmanto ES līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
piemērotiem veicināšanas pasākumiem un 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina uzņēmumu 
iesaiste izglītības, apmācību un turpmākas 
izglītības norisēs un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums personāla 
plānošanā un attīstībā, prasmju uzlabošana 
un dalība mūžizglītības programmās būtu 
jāveicina ar vienotiem finanšu 
ieguldījumiem, ko veic valdības un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu 
jauniešiem ar vai bez skolā iegūtas 
kvalifikācijas atrast pirmo darbu vai 
tālākas izglītības vai apmācības iespējas, 
tostarp izmantojot stažēšanos, kā arī strauji 
jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāpielāgo izglītības un 
apmācības sistēmas tām nodarbinātības 
jomām, kurās nākotnē paredzama 
izaugsme. Dalībvalstīm savu mērķu 
atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Or. de
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Grozījums Nr. 239
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Izglītības iestāžu un 
uzņēmumu saziņas veicināšanai būtu 
jānodrošina labāka izglītības 
nodrošinājuma un darba tirgus prasību 
saskaņošana. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot apmaksātu 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām. 
Dalībvalstīm savu mērķu atbalstam būtu 
pilnībā jāizmanto ES līdzekļi.

Or. nl
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Grozījums Nr. 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kas 
pielāgota arodprasmju iegūšanai un 
piedāvā darba iespējas, kā arī strauji 
jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Or. pl
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Grozījums Nr. 241
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem,
uzņēmumiem un visām ieinteresētajām 
pusēm dalībvalstīm būtu jāuzlabo mācību 
pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus, gados 
vecākus cilvēkus un jo īpaši tos, kuri 
nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem 
vajadzības gadījumā būtu jāīsteno 
programmas, lai palīdzētu tiem, kas nesen 
beiguši skolu, atrast pirmo darbu vai 
tālākas izglītības vai apmācības iespējas, 
tostarp izmantojot visu gadagājumu 
cilvēku stažēšanos un tādu apmācību, kas 
nav arodapmācība, kā arī strauji jāreaģē, 
kad jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas regulārai 
uzraudzībai būtu jāpalīdz noteikt jomas, 
kurās nepieciešami uzlabojumi, un 
jāuzlabo izglītības un apmācības sistēmu 
reaģēšana uz darba tirgus vajadzībām. 
Dalībvalstīm savu mērķu atbalstam būtu 
pilnībā jāizmanto ES līdzekļi.

Or. en
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Grozījums Nr. 242
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem būtu 
jāīsteno programmas, lai palīdzētu tiem, 
kas nesen beiguši skolu, atrast pirmo darbu 
vai tālākas izglītības vai apmācības 
iespējas, tostarp izmantojot stažēšanos, kā 
arī strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un MVU attīstība un 
jāvairo iespējas iepriekš paredzēt, kādas 
prasmes būs nepieciešamas. Ieguldījums 
cilvēkresursu attīstībā, prasmju uzlabošana 
un dalība mūžizglītības programmās būtu 
jāveicina ar vienotiem finanšu 
ieguldījumiem, ko veic valdības, atsevišķas 
personas un darba devēji. Lai atbalstītu 
jauniešus un jo īpaši tos, kuri nestrādā un 
nemācās, dalībvalstīm sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem būtu jāīsteno 
programmas, lai palīdzētu tiem, kas nesen 
beiguši skolu, atrast pirmo darbu vai 
tālākas izglītības vai apmācības iespējas, 
tostarp izmantojot stažēšanos, kā arī strauji 
jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem. Kvalifikācijas līmeņa 
paaugstināšanas un vajadzību paredzēšanas 
politikas regulārai uzraudzībai būtu 
jāpalīdz noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda 
transportā, enerģētikā, telekomunikācijā 
un IT infrastruktūrā un pilnībā jāizmanto 
Eiropas struktūrfondi, uzlabojot to 
noteikumu pārredzamību un vienkāršojot 
procedūras to saņemšanai, lai veicinātu 
potenciālo ieguvēju piedalīšanos Eiropas 
Savienības līdzfinansētajās programmās. 
Lai to panāktu, dalībvalstīm, izmantojot 
integrētu pieeju, būtu jāpanāk sinerģija
starp to kohēzijas politiku un citām 
nozaru politikas jomām, jo kohēzijas 
politika padara dalībvalstis spēcīgākas, 
ļauj attīstīties neizmantotam potenciālam, 
mazina strukturālas atšķirības starp 
valstīm un reģioniem, veicina ES reģionu 
izaugsmi un uzlabo to konkurētspēju 
globalizētā pasaulē, līdzsvaro globālās 
ekonomikas krīzes ietekmi un rada 
Eiropas Savienības sociālo kapitālu.

Or. de

Grozījums Nr. 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visu izglītības profesiju pārstāvjiem, sākot 
ar pirmskolas skolotājiem, ir jānodrošina 
pienācīgi darba apstākļi, pastāvīga augsta 
līmeņa apmācība un jāpiemēro dzimumu 
kvotas.

Or. en
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Grozījums Nr. 245
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm, piedāvājot grantus 
pētījumiem un starptautiskas mobilitātes 
iespējas, vajadzētu mudināt jauniešus 
veikt zinātniskos pētījumus programmās,
kuras finansē Eiropas Sociālais fonds.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cīņā pret apšaubāmas un zemas kvalitātes 
darbu, negodīgu konkurenci un 
izvairīšanos no nodokļu maksāšanas 
Eiropas Savienībā dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā Eiropas pārrobežu pieeja, lai 
nodrošinātu darba kvalitāti, uzlabotu 
visneaizsargātāko darba ņēmēju darba 
apstākļus un apkarotu sociālo dempingu. 
Dalībvalstīm ciešā sadarbībā ar 
sociālajiem partneriem ir arī jāveicina 
tiesību aktu ieviešana, uzraudzība, 
kontrole un sankciju piemērošana, 
ilgtspējīgu darbavietu radīšana un 
stratēģijas par ilgtspējīgām un videi 
draudzīgām darbavietām izstrāde.

Or. en
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Grozījums Nr. 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši tos, 
kuri nestrādā un nemācās, dalībvalstīm 
sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
pilsonisko sabiedrību būtu jāīsteno 
programmas, lai palīdzētu tiem, kas nesen 
beiguši skolu, atrast pirmo darbu vai 
tālākas izglītības vai apmācības iespējas, 
tostarp izmantojot stažēšanos, kā arī 
strauji jāreaģē, kad jaunieši kļūst par 
bezdarbniekiem.

Or. en

Grozījums Nr. 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas 
regulārai uzraudzībai būtu jāpalīdz 
noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto 
ES līdzekļi.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtu jāveicina efektīvas mūžizglītības 
stratēģijas, kas pieejamas visiem skolās, 
uzņēmumos, valsts iestādēs un
mājsaimniecībās saskaņā ar Eiropas 
nolīgumiem, ietverot atbilstīgus stimulus 
un izmaksu dalīšanas mehānismus, lai 
veicinātu līdzdalību pastāvīgā apmācībā 
un apmācībā darba vietā visa mūža 
garumā, īpaši zemas kvalifikācijas un 
gados vecākiem darba ņēmējiem. 
Pamatojoties uz arvien lielāku inovāciju 
un vienlīdzīgu iespēju nozīmi, ir 
nepieciešama labāka sadarbība izglītības, 
apmācību un mūžizglītības jomā. Šai 
sadarbībai ir jāatvēl līdzekļi vismaz 7 % 
apmērā no IKP.
Pēc izglītības iegūšanas vai apmācības 
kursa beigšanas cilvēku kvalifikācijai un 
zināšanām ir jānodrošina viņu 
konkurētspēja darba tirgū.
Jāreaģē uz jaunajām profesionalitātes, 
pamatzināšanu un nākotnes prasmju 
prasībām, uzlabojot kvalifikāciju 
paredzamību un pārredzamību, to efektīvu 
un pārrobežu atzīšanu, kā arī neformālu 
un neoficiālu mācību atzīšanu. Būtu 
jāizmanto visi cilvēkresursi, prasmes un 
zināšanas, piešķirot sievietēm vienlīdzīgas 
iespējas turpmākā apmācībā un 
mūžizglītībā. Līdz 2014. gadam vēl 15 % 
pieaugušo būtu jāiesaistās mūžizglītības 
programmās. Darba devēju pienākumam 
ir jābūt nodrošināt un atbalstīt turpmāku 
apmācību mūžizglītības izpratnē un 
veicināt darbavietu radīšanu, ņemot vērā 
darba ņēmēju vecumu. Profesionālajai 
izglītībai ir jāuzlabo nodarbinātības 
iespējas uzņēmuma likvidēšanas 
gadījumā.
Šajā saistībā izglītībai būtu jābūt bez 
maksas.

Or. en
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Grozījums Nr. 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. pamatnostādne – 2.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāapņemas papildināt 
un koordinēt nacionālos mērķus tā, lai 
samazinātu sociālo un ekonomisko 
nelīdzsvarotību starp reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8.a pamatnostādne (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pamatnostādne — ilgtspējīgu 
darbavietu radīšana un stratēģija 
ilgtspējīgām, zaļām darbavietām
Vairāk uz zināšanām balstītas, 
ilgtspējīgākas un integrējošākas 
ekonomikas izveidei ES ir nepieciešama 
zaļo darbavietu izveides stratēģija, kuru 
īstenojot tiek uzlabotas prasmes, 
pielāgotas darbavietas un pārveidota 
sabiedrība.
Šādā stratēģijā būtu jāiekļauj pārdomāti 
ieguldījumi jaunu zaļo darbavietu 
izveidei, stimuli pārveidot pašreizējās 
darbavietas par zaļām darbavietām; 
ieguldījumi apmācībā un mūžizglītībā, lai 
atbalstītu darba ņēmēju attīstību un ļautu 
vajadzības gadījumā darba ņēmējiem 
mainīt darbu; pamatnolīgums par pārejas 
drošību, iekļaujot tajā tiesības uz 
apmācību un pietiekamu sociālo drošību 
darba maiņas periodā; nolīgums starp 
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sociālajiem partneriem par tiesībām uz 
mūžizglītību un apmācību darbavietā un 
vispārējs atbalsts prasmju pielāgošanai un 
darbavietas organizēšanai.
Dalībvalstīm un ES ar saviem centieniem 
darbavietu radīšanā būtu jāatbalsta 
uzņēmumu un darbinieku pāreja no 
nepieprasītām rūpniecības nozarēm uz 
nozarēm, kurās tiek radītas jaunas un 
ilgtspējīgas darbavietas; jāatbalsta 
infrastruktūras attīstība jaunās 
ekonomikas jomās, kurās ir ilgtspējīgu 
darbavietu izveides potenciāls; jāiegulda 
apmācībā, inovācijās un pētniecībā, jo 
īpaši MVU kā nozīmīgākajos darbaspēka 
tirgus veicinātājos; jāstiprina 
nodarbinātības potenciāls vispārējas 
nozīmes pakalpojumu jomā, sasaistot 
darbavietu radīšanas mērķi ar pozitīviem 
aktīvas iekļaušanas aspektiem; valsts 
ieguldījumi jāveic tā, lai veicinātu 
ilgtspējīgu kvalitatīvu nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8.a pamatnostādne (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pamatnostādne — sociālās un 
ekonomiskās kohēzijas politikas 
nostiprināšana nodarbinātības 
veicināšanai
Dalībvalstis apņemas savstarpēji 
piemērot, papildināt, koordinēt un 
pielāgot nacionālos mērķus tā, lai 
samazinātu ekonomikas attīstības 
nelīdzsvarotību starp reģioniem.
Dalībvalstis apzinās, ka kohēzijas politika 
ir pamatnostādņu efektīvs atbalsta 
instruments, nevis pakārtots instruments 
reģionālo īpatnību noregulēšanai, 
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atbalstot reģionus sociāli ekonomisko 
grūtību pārvarēšanā un būtisku atšķirību 
novēršanā. 
Integrētas pieejas, daudzlīmeņu 
pārvaldības un partnerības principiem 
būtu jākļūst par stratēģijas pārvaldības un 
īstenošanas stūrakmeni, tā kā īstenošanai 
reģionālajā un vietējā līmenī ir izšķiroša 
nozīme kā virzošajam spēkam, lai no 
stratēģijas ekonomikas un sociālajā jomā 
gūtu labumu arī neskaitāmi Eiropas 
Savienībā dzīvojoši un strādājoši tirgus 
dalībnieki, jo īpaši MVU. 
Tādēļ kohēzijas politika ir ne tikai 
pastāvīgu finansiālo piešķīrumu avots, bet 
arī spēcīgs ekonomikas attīstības un 
tādējādi arī nodarbinātības veicināšanas 
instruments visu Eiropas Savienības 
reģionu ekonomikas attīstībai. 
Dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda 
transportā, enerģētikā, telekomunikācijā 
un IT infrastruktūrā un pilnībā jāizmanto 
Eiropas struktūrfondi. 
Potenciālo ieguvēju piedalīšanos Eiropas 
Savienības līdzfinansētajās programmās 
būtu jāveicina, vienkāršojot piegāžu 
sistēmas. 
Lai to panāktu, dalībvalstīm, izmantojot 
integrētu pieeju, būtu jāpanāk sinerģija 
starp to kohēzijas politiku un citām 
nozaru politikas jomām —kohēzijas 
veicināšanu nevar uzskatīt par izmaksu 
faktoru, jo tās īstenošanas rezultātā 
dalībvalstis kļūst spēcīgākas, tā ļauj 
attīstīties neizmantotam potenciālam, 
mazina strukturālas atšķirības starp 
valstīm un reģioniem, veicina ES reģionu 
izaugsmi un uzlabo to konkurētspēju 
globalizētā pasaulē, līdzsvaro globālās 
ekonomikas krīzes ietekmi un rada 
Eiropas Savienības sociālo kapitālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 253
Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8.a pamatnostādne (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pamatnostādne — kohēzijas politikas 
reformēšana un nostiprināšana 
nodarbinātības atbalstam 
Dalībvalstis apņemas savstarpēji 
piemērot, papildināt, koordinēt un 
pielāgot nacionālos mērķus tā, lai 
samazinātu ekonomikas attīstības 
nelīdzsvarotību starp reģioniem.
Dalībvalstis apzinās, ka kohēzijas politika 
ir pamatnostādņu efektīvs atbalsta 
instruments, nevis pakārtots instruments 
reģionālo īpatnību noregulēšanai, 
atbalstot reģionus sociāli ekonomisko 
grūtību pārvarēšanā un būtisku atšķirību 
novēršanā. Integrētas pieejas, 
daudzlīmeņu pārvaldības un partnerības 
principiem būtu jākļūst par stratēģijas 
pārvaldības un īstenošanas stūrakmeni, tā 
kā īstenošanai reģionālajā un vietējā 
līmenī ir izšķiroša nozīme kā virzošajam 
spēkam, lai no stratēģijas ekonomikas un 
sociālajā jomā gūtu labumu arī 
neskaitāmi Eiropas Savienībā dzīvojoši un 
strādājoši tirgus dalībnieki, jo īpaši MVU. 
Tādēļ kohēzijas politika ir ne tikai 
pastāvīgu finansiālo piešķīrumu avots, bet 
arī spēcīgs ekonomikas attīstības un 
tādējādi arī nodarbinātības veicināšanas 
instruments visu Eiropas Savienības 
reģionu ekonomikas attīstībai. 
Dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda 
transportā, enerģētikā, telekomunikācijā 
un IT infrastruktūrā un pilnībā jāizmanto 
Eiropas struktūrfondi, saskaņojot 
noteikumus un procedūras to saņemšanai, 
lai vienkāršotu piegāžu sistēmas un 
veicinātu potenciālo ieguvēju piedalīšanos 
Eiropas Savienības līdzfinansētajās 
programmās. Lai to panāktu, 
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dalībvalstīm, izmantojot integrētu pieeju, 
būtu jāpanāk sinerģija starp to kohēzijas 
politiku un citām nozaru politikas jomām 
—kohēzijas veicināšanu nevar uzskatīt 
par izmaksu faktoru, jo tās īstenošanas 
rezultātā dalībvalstis kļūst spēcīgākas, tā 
ļauj attīstīties neizmantotam potenciālam, 
mazina strukturālas atšķirības starp 
valstīm un reģioniem, veicina ES reģionu 
izaugsmi un uzlabo to konkurētspēju 
globalizētā pasaulē, līdzsvaro globālās 
ekonomikas krīzes ietekmi un rada 
Eiropas Savienības sociālo kapitālu.

Or. es

Grozījums Nr. 254
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8.a pamatnostādne (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pamatnostādne — kohēzijas politikas 
reformēšana un nostiprināšana 
nodarbinātības atbalstam
Dalībvalstis apņemas savstarpēji 
piemērot, papildināt, koordinēt un 
pielāgot nacionālos mērķus tā, lai 
samazinātu ekonomikas attīstības 
nelīdzsvarotību starp reģioniem.
Dalībvalstis apzinās, ka kohēzijas politika 
ir pamatnostādņu efektīvs atbalsta 
instruments, nevis pakārtots instruments 
reģionālo īpatnību noregulēšanai, 
atbalstot reģionus sociāli ekonomisko 
grūtību pārvarēšanā un būtisku atšķirību 
novēršanā. Integrētas pieejas, 
daudzlīmeņu pārvaldības un partnerības 
principiem būtu jākļūst par stratēģijas 
pārvaldības un īstenošanas stūrakmeni, tā 
kā īstenošanai reģionālajā un vietējā 
līmenī ir izšķiroša nozīme kā virzošajam 
spēkam, lai no stratēģijas ekonomikas un 
sociālajā jomā gūtu labumu arī 
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neskaitāmi Eiropas Savienībā dzīvojoši un 
strādājoši tirgus dalībnieki, jo īpaši MVU. 
Tādēļ kohēzijas politika ir ne tikai 
pastāvīgu finansiālo piešķīrumu avots, bet 
arī spēcīgs ekonomikas attīstības un 
tādējādi arī nodarbinātības veicināšanas 
instruments visu Eiropas Savienības 
reģionu ekonomikas attīstībai.
Dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda 
transportā, enerģētikā, telekomunikācijā 
un IT infrastruktūrā, kā arī prasmīgāk un 
efektīvāk pilnībā jāizmanto Eiropas 
struktūrfondi, saskaņojot noteikumus un 
procedūras, lai vienkāršotu piegāžu 
sistēmas un veicinātu potenciālo ieguvēju 
piedalīšanos Eiropas Savienības 
līdzfinansētajās programmās. Lai to 
panāktu, dalībvalstīm būtu jārada dažādu 
pieejamo finanšu instrumentu sinerģijas 
un papildināmības iespējas, ar kurām 
īstenot sarežģītos mērķus, kas noteikti 
stratēģijā „Eiropa 2020” viedākai, 
iekļaujošākai un videi draudzīgākai 
izaugsmei, un efektīvāk atbalstīt 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošos 
mikroreģionus un neaizsargātākās 
grupas, kuras saskaras ar sarežģītiem 
daudzdimensionāliem priekšrocību 
trūkumiem — kohēzijas veicināšanu 
nevar uzskatīt par izmaksu faktoru, jo tās 
īstenošanas rezultātā dalībvalstis kļūst 
spēcīgākas, tā ļauj attīstīties 
neizmantotam potenciālam, mazina 
strukturālas atšķirības starp valstīm un 
reģioniem, veicina ES reģionu izaugsmi 
un uzlabo to konkurētspēju globalizētā 
pasaulē, līdzsvaro globālās ekonomikas 
krīzes ietekmi un rada Eiropas Savienības 
sociālo kapitālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pamatnostādne — izglītības un 
apmācības sistēmu snieguma uzlabošana 
visos līmeņos un līdzdalības augstākajā 
izglītībā palielināšana

9. pamatnostādne — izglītības un 
apmācības sistēmu uzlabošana visos 
līmeņos un līdzdalības augstākajā izglītībā 
palielināšana

Or. en

Grozījums Nr. 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. 
Darbībai būtu jāaptver visus posmus (no 
mācībām agrā bērnībā un skolā līdz 
augstākai izglītībai, arodizglītībai un 
apmācībai, kā arī pieaugušo mācībām), 
ņemot vērā arī mācīšanos neformāla 
kontekstā. Reformām būtu jābūt vērstām 
uz to pamatzināšanu apgūšanu, kādas 
nepieciešamas ikvienam, lai sekmīgi 
darbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā, 
jo īpaši attiecībā uz iespējām atrast darbu, 
turpmāku mācīšanos vai IKT prasmēm. 
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm 
būtu jāpalielina izglītības sistēmu atvērtība 
un būtiskums, īpaši veidojot valstu 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību, kā arī turpmākas apmācības
sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu ES 
darbaspēka prasmju līmeni, kas tam ļautu 
reaģēt uz norisēm strauji mainīgajā darba
tirgū. Darbībai būtu jāaptver visi posmi (no 
mācībām agrā bērnībā un skolā līdz 
augstākai izglītībai, arodizglītībai un 
apmācībai, kā arī pieaugušo mācībām), 
ņemot vērā arī mācīšanos neformāla 
kontekstā. Reformām būtu jābūt vērstām 
uz to pamatzināšanu apgūšanu, kādas 
nepieciešamas ikvienam, lai sekmīgi 
darbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā, 
jo īpaši attiecībā uz iespējām atrast darbu, 
turpmāku mācīšanos vai IKT prasmēm. 
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka tiek 
atvieglota jauniešu un skolotāju mobilitāte 
mācību nolūkos. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina izglītības sistēmu atvērtība un 
būtiskums, īpaši veidojot valstu 
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kvalifikācijas sistēmas, kas radītu elastīgas
mācību iespējas, un veidojot 
izglītības/apmācības un darba vides 
partnerības. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
skolotāja profesija. Augstākajai izglītībai 
būtu jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. 

kvalifikācijas sistēmas, kas radītu 
pieejamas mācību iespējas, arī gados 
vecākiem cilvēkiem, un veidojot 
izglītības/apmācības un darba vides 
partnerības. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
skolotāja profesija. Augstākajai izglītībai 
būtu jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. Tiem cilvēkiem, kuri 
dažādu iemeslu dēļ nevar iekļauties šajās 
sistēmās, būtu jānodrošina tāda sociālā 
aizsardzība, kas ir tālejošāka par 
nabadzības novēršanu. Tiem cilvēkiem, 
kuri slimības un/vai invaliditātes dēļ vairs 
nevar strādāt savā līdzšinējā profesijā, 
būtu jānodrošina īpaša turpmāka 
arodapmācība un/vai pārkvalificēšanās 
iespējas.

Or. de

Grozījums Nr. 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 

Izglītība un pētniecība būtu jānosaka par 
ES attīstības stratēģijas stūrakmeni, 
izglītības un apmācību līmeņa un 
standartus paaugstinot saskaņā ar 
izcilības un taisnīguma principiem, lai 
ieviestu jaunu, uz mācībām orientētu 
izglītības modeli, nodrošinot piekļuvi 
kvalitatīvai izglītībai un apmācībai un 
uzlabojot izglītības rezultātus.
Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
ieguldījumi izglītības un apmācību 
sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu ES 
darbaspēka prasmju līmeni, kas tam ļautu 
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būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

pielāgoties strauji mainīgajām modernā 
darba tirgus vajadzībām. Darbībai būtu 
jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, būtiski palielinot 
ieguldījumus pētniecības un attīstības 
līmeņa uzlabošanā, izmantojot septītās 
pamatprogrammas pārskatu un 
izstrādājot jaunu daudzgadu finanšu 
plānu, jo īpaši ar mērķi sekmēt iespējas
atrast darbu, veicināt mūžizglītību un IKT 
prasmes. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 258
Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos videi draudzīgā un uz 
zināšanām balstītā ekonomikā, jo īpaši 
attiecībā uz iespējām atrast darbu, 
turpmāku mācīšanos vai IKT prasmēm. 
Šajā saistībā ilgtspējīgajā dimensijā 
nebūtu jāaprobežojas tikai ar apmācību 
vides jomas darbavietās, bet tā ir jāiekļauj 
visās apmācību programmās visos 
izglītības līmeņos un jānosaka par 
priekšnoteikumu finansējuma 
saņemšanai. Dalībvalstīm un sociālajiem 
partneriem kopīgiem spēkiem būtu 
jāuzņemas preventīvās pārveides 
pārvaldības pienākumi. Būtu jāveic 
pasākumi, lai panāktu, ka jauniešu un 
skolotāju mobilitāte mācību nolūkos kļūst 
par normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 



PE442.935v02-00 170/206 AM\820832LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Tāpat būtu vēlams veicināt šādas 
apmācības augstākās izglītības līmenī. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina izglītības 
sistēmu atvērtība un būtiskums, īpaši 
veidojot valstu kvalifikācijas sistēmas, kas 
radītu elastīgas mācību iespējas, un 
veidojot izglītības/apmācības un darba 
vides partnerības. Valsts atbalsts 
augstākajām izglītības iestādēm būtu 
jāsaista ar prasību izveidot partnerības ar 
uzņēmumiem. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
skolotāja profesija. Augstākajai izglītībai 
būtu jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
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dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Īpašs 
uzsvars jāliek uz izglītības kvalitāti un —
augstākās izglītības nozarē — uz studiju 
pielāgošanu darba tirgus prasībām, lai 
novērstu bezdarbu augstskolu absolventu 
vidū. Reformām būtu jābūt vērstām uz to 
pamatzināšanu apgūšanu, kādas 
nepieciešamas ikvienam, lai sekmīgi 
darbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā, 
jo īpaši attiecībā uz iespējām atrast darbu, 
turpmāku mācīšanos vai IKT prasmēm. 
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina izglītības sistēmu atvērtība un 
būtiskums, īpaši veidojot valstu 
kvalifikācijas sistēmas, kas radītu elastīgas 
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atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

mācību iespējas, un veidojot 
izglītības/apmācības un darba vides 
partnerības. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
skolotāja profesija. Augstākajai izglītībai 
būtu jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 261
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. 
Veiktajos pasākumos būtu jāvairās no 
dzimumu segmentācijas saistībā ar 
piekļuvi kvalitatīvai arodapmācībai un 
turpmākai apmācībai. Darbībai būtu 
jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
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sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. 

mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. 

Or. de

Grozījums Nr. 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
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panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, proti, gados vecākiem 
cilvēkiem, mātēm, kas atgriežas darba 
tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, 
vai cilvēkiem ar invaliditāti, un būtu 
jāpalielina to personu skaits, kas izglītojas 
vai mācās, lai iegūtu darba tirgū 
pieprasītas arodprasmes. Lai samazinātu 
to jauniešu skaitu, kas nestrādā un 
nemācās, dalībvalstīm būtu jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai novērstu 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Or. pl

Grozījums Nr. 263
Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic vēl lielāki ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. 
Reformām, ieviešot arī uz objektīviem 
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apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

kritērijiem pamatotas izglītotāju personāla 
novērtēšanas sistēmas, būtu jābūt vērstām 
uz to pamatzināšanu apgūšanu, kādas 
nepieciešamas ikvienam, lai sekmīgi 
darbotos uz zināšanām balstītā ekonomikā, 
jo īpaši attiecībā uz iespējām atrast darbu, 
turpmāku mācīšanos vai IKT prasmēm. 
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina izglītības sistēmu atvērtība un 
būtiskums, īpaši veidojot valstu 
kvalifikācijas sistēmas, kas radītu elastīgas 
mācību iespējas, un veidojot 
izglītības/apmācības un darba vides 
partnerības. Būtu jāpadara pievilcīgāka 
skolotāja profesija, skolotāja kvalifikāciju 
paaugstinot ar pastāvīgiem, 
visaptverošiem ieguldījumiem turpmākajā 
apmācībā. Augstākajai izglītībai būtu 
jākļūst atvērtākai netradicionāliem 
zināšanu apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāizvairās no budžeta samazinājuma un 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
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būtu jāaptver visus posmus (no mācībām 
agrā bērnībā un skolā līdz augstākai 
izglītībai, arodizglītībai un apmācībai, kā 
arī pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

modernā darba tirgus vajadzībām. Darbībai 
būtu jāaptver visi posmi (no mācībām agrā 
bērnībā un skolā līdz augstākai izglītībai, 
arodizglītībai un apmācībai, kā arī 
pieaugušo mācībām), ņemot vērā arī 
mācīšanos neformāla kontekstā. Reformām 
būtu jābūt vērstām uz to pamatzināšanu 
apgūšanu, kādas nepieciešamas ikvienam, 
lai sekmīgi darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai IKT 
prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu jāpadara 
pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to personu 
skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties,
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 

Dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
lai līdz 2014. gadam samazinātu
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
rādītāju līdz 10 %, vienlaikus laikposmā 
līdz 2014. gadam vismaz līdz 40% 
palielinot to iedzīvotāju īpatsvaru vecumā 
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īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību. 

no 30 līdz 34 gadiem, kas ir ieguvuši 
augstāko vai tai līdzvērtīgu izglītību. Ir 
jāveic piemēroti pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka vidējā termiņā un
ilgtermiņā sabiedrībā var iesaistīties visi 
un ka Starptautiskās standartizētās 
izglītības klasifikācijas 3 (ISCED3) 
mērķus var sasniegt ikviens.

Or. en

Grozījums Nr. 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pielikums – 9. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu
izglītību. 

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko izglītību. 

Or. de

Grozījums Nr. 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2014. gadam
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
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kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību. 

kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību. 

Or. en

Grozījums Nr. 268
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 10. pamatnostādne — sociālās iekļaušanas 
veicināšana un cīņa ar nabadzību

 10. pamatnostādne — sociālās iekļaušanas 
veicināšana un cīņa ar nabadzību, jo īpaši 
sekmējot integrāciju darba tirgū

Or. en

Grozījums Nr. 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pamatnostādne — sociālās iekļaušanas 
veicināšana un cīņa ar nabadzību

10. pamatnostādne — cīņa ar nabadzību 
un sociālās iekļaušanas veicināšana un 
aizsardzība

Or. en

Grozījums Nr. 270
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis noteiks nacionālos mērķus 
par 25 % samazināt to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo zem valstī noteiktā 
nabadzības sliekšņa, tādējādi paglābjot no 
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nabadzības vairāk nekā 20 miljonus 
cilvēku, jo īpaši ar nodarbinātības un 
izglītības politikas pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem 
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 

Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
aktīvāk jāveic pasākumi, lai izskaustu 
nabadzību, tajā skaitā trūcīgu darba 
ņēmēju apstākļus. Pasākumiem būtu jābūt 
vērstiem uz to, lai veicinātu cilvēku 
brīvprātīgu un pilnīgu līdzdalību politikā, 
sabiedrībā, kultūrā un ekonomikā un 
palielinātu nodarbinātības iespējas, pilnībā 
izmantojot Eiropas Sociālo fondu. 
Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš arī tam, lai nodrošinātu un 
radītu vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei, sevišķi attiecībā uz sociālo 
labklājību, nodarbinātību, veselības 
aprūpes un vietējiem pakalpojumiem.
Dalībvalstīm būtu jāveic aktīvi un efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu ienākumus, 
kas ir virs nabadzības sliekšņa, un 
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piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens 
no vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu
atbalstam.

piekļuvi veselības aprūpei, tādējādi 
panākot sociālo kohēziju. Pabalstu sistēmās 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš ienākumu 
drošībai darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Dalībvalstīm būtu 
jāvienojas par ES apņemšanos līdz 
2015. gadam izbeigt bezpajumtniecību uz 
ielām un jācenšas izstrādāt integrētas 
politikas pasākumus, visiem radot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem un pienācīgiem 
mājokļiem ar nodrošinātu nepieciešamo 
elektroenerģiju. Padomei būtu jāvienojas 
par ES mērķi attiecībā uz minimālā 
ienākuma sistēmām un uz iemaksām 
balstītu pabalstu aizstājēju sistēmām, un 
saskaņā ar to ienākuma atbalstu 
vajadzētu nodrošināt ne mazāk kā 60 % 
apmērā no valsts vidējā pielīdzinātā 
ienākuma, turklāt saskaņā ar atbilstības 
grafiku. Lai Eiropas Savienībā izskaustu 
bērnu nabadzību, dalībvalstīm vajadzētu 
apņemties līdz 2012. gadam to samazināt 
par 50 %, saprotot, ka šādu 
samazinājumu nedrīkst izvērtēt tikai pēc 
ekonomiskiem rādītājiem, un veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu šo 
mērķi. Fakts, ka bērnus, jo īpaši tajās 
ģimenēs, kurās ir tikai viens no vecākiem, 
apdraud nabadzība, nav savietojams ar 
ES mērķiem. Attiecīgos vecākus vajadzētu 
pasargāt no šī riska, sniedzot bezmaksas 
bērnu aprūpi, sociālo atbalstu un 
individuālu atbalstu nodarbinātības 
aģentūrās. Tāpat dalībvalstīm būtu aktīvi 
jāveicina sociālā ekonomika un sociālās 
inovācijas, kuru mērķis ir novērst dažādus 
sociālos apdraudējumus, ar ko cilvēki 
saskaras dzīves laikā, jo īpaši 
visneaizsargātākajam sabiedrības slānim 
piederīgie.

Or. de
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Grozījums Nr. 272
Csaba Őry

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem 
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš arī
vienlīdzīgu iespēju radīšanai, nodrošinot 
piekļuvi izmaksu ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augstas kvalitātes 
pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu 
drošībai darba maiņas laikā un nabadzības
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 

Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
jāveic pasākumi nabadzības, arī strādājošo 
nabadzības samazināšanas jomā, jāveicina 
pilnīga līdzdalība sabiedrībā un ekonomikā 
un jāpalielina nodarbinātības iespējas, 
kurām izmanto Eiropas Sociālo fondu. Ir 
jānodrošina, ka tiek saglabātas 
vienlīdzīgas iespējas, kā arī piekļuve
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem aktīvi darboties 
sabiedrībā un veicinātu dalību darba tirgū, 
vēl vairāk ir jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas un aktīvas iekļaušanas politika, lai 
cilvēkiem radītu iespējas dažādos dzīves 
posmos, pasargātu viņus no atstumtības 
riska un sniegtu atbalstu kvalitatīva darba 
meklējumos, jo īpaši tiem, kuriem ir 
vismazākās iespējas iekļauties darba tirgū.
Tāpēc saskaņā ar aktīvu darba tirgus 
politiku ir jāizstrādā efektīvas pieejas 
tiem, kuri nav iekļāvušies darba tirgū 
apmācības trūkuma dēļ. Vienlaikus ir 
jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu, veicinātu dalību 
sabiedriskajā dzīvē un piekļuvi veselības 
aprūpei, vienlaikus saglabājot šo sistēmu
finanšu ilgtspējību. Pabalstu sistēmām
būtu jāgarantē ienākumu drošība darba 
maiņas laikā un jāsamazina nabadzība, jo 
īpaši to grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
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ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Jo īpaši dalībvalstīm 
jācenšas novērst bērnu nabadzība, veicot 
attiecīgus pasākumus tā, ka bērni netiek 
ierobežoti attīstībā un, uzsākot darbu, 
nenonāk mazāk priviliģētā situācijā brīvas 
attīstības traucējumu dēļ, kas saistīti ar 
nabadzību. Tāpat dalībvalstīm būtu aktīvi 
jāveicina sociālā ekonomika un sociālā 
inovācija visneaizsargātāko sabiedrības 
slāņu atbalstam, kā arī efektīvi jāīsteno 
pieņemtie pasākumi diskriminācijas 
novēršanas jomā. 

Or. en

Grozījums Nr. 273
Ria Oomen-Ruijten

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Lai noteiktu 
konkrētus mērķus nabadzības 
apkarošanai, ir skaidri jāformulē 
nabadzības jēdziens. Par standarta
definīciju jānosaka pieņēmums, ka 
nabadzība sākas, ja ienākumi ir mazāki 
par 60 % no valsts vidējā pielīdzinātā 
ienākuma. Nabadzību nevar konstatēt 
saskaņā ar tik vienpusīgu rādītāju. 
Konstatējot nabadzību, ir jāņem vērā 
daudzi citi aspekti, piemēram, tas, vai 
cilvēkam pieder māja, ir īpašumi, 
dzīvošanas izmaksas vai parādi.
Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš arī vienlīdzīgu iespēju radīšanai, 
nodrošinot piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
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Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. Šajā 
saistībā Eiropas politikas pamatu ir
jāveido solidaritātei starp paaudzēm un 
starp dažādām kultūrām. Jāmodernizē 
sociālās apdrošināšanas un pensiju 
sistēmas, lai panāktu, ka tās var pilnībā 
īstenot, lai nodrošinātu adekvātu ienākumu 
atbalstu un piekļuvi veselības aprūpei, 
tādējādi panākot sociālo kohēziju un 
vienlaikus saglabājot finanšu ilgtspējību. 
Sociālo drošības sistēmu modernizācijai ir 
nepieciešama laba uzraudzība un darbs, 
kas virzīts uz sociālās tirgus ekonomikas 
mērķu sasniegšanu. Pabalstu sistēmās 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš ienākumu 
drošībai darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. nl

Grozījums Nr. 274
Evelyn Regner

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam. 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Dalībvalstīm būtu 
jāpievērš īpaša uzmanība trūcīgo darba 
ņēmēju kategorijai, kas kļūst arvien 
lielāka. Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš arī vienlīdzīgu iespēju radīšanai, 
nodrošinot piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Migrantu izcelsmes personas būtu 
jāintegrē darba tirgū un sabiedrībā 
efektīvāk, lai veicinātu arī sociālo 
kohēziju. Jāmodernizē sociālās 
apdrošināšanas un pensiju sistēmas, lai 
panāktu, ka tās var pilnībā īstenot, lai 
nodrošinātu adekvātu ienākumu atbalstu un 
piekļuvi veselības aprūpei, tādējādi 
panākot sociālo kohēziju un vienlaikus 
saglabājot finanšu ilgtspējību. Pabalstu 
sistēmās galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
ienākumu drošībai darba maiņas laikā un 
nabadzības samazināšanai, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Tāpat dalībvalstīm būtu 
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aktīvi jāveicina sociālā ekonomika un 
sociālā inovācija visneaizsargātāko 
sabiedrības slāņu atbalstam. 

Or. de

Grozījums Nr. 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
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piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Lai 
nostiprinātu ienākumu drošību dažādos 
dzīves posmos, dalībvalstīm būtu 
jānodrošina adekvāti minimālie ienākumi, 
kam būtu jābūt virs nabadzības sliekšņa 
saskaņā ar dažādajām dalībvalstu 
praksēm, koplīgumiem un tiesību aktiem.
Tāpat dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina 
sociālā ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. fr

Grozījums Nr. 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
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pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

pasargātu viņus no atstumtības riska, kā arī 
sniegtu atbalstu pienācīga darba 
meklējumos tiem, kuriem ir vismazākās 
iespējas iekļauties darba tirgū. Tāpēc 
saskaņā ar dažādajām dalībvalstu 
praksēm, koplīgumiem un tiesību aktiem 
minimālā ienākuma sistēmās ir jāiekļauj 
ienākumi 60 % apmērā no valsts vidējā 
ienākuma, sociālā minimuma standarti, 
kā arī skaidri noteikti mērķi nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši bērnu vidū, un 
konkrēti mērķi attiecībā uz pienācīgu 
darbu un sociālā nodrošinājuma 
sistēmām. Bezdarba apdrošināšanas 
sistēmas būtu pamazām jāpārveido par 
nodarbinātības apdrošināšanas sistēmām, 
katram bezdarbniekam nodrošinot 
darbavietu, atkārtotu apmācību vai 
sabiedriski derīgu darbu. Jāmodernizē 
sociālās apdrošināšanas un pensiju 
sistēmas, lai panāktu, ka tās var pilnībā 
īstenot, lai nodrošinātu adekvātu ienākumu 
atbalstu un piekļuvi veselības aprūpei, 
tādējādi panākot sociālo kohēziju un 
vienlaikus saglabājot finanšu ilgtspējību. 
Pabalstu sistēmās galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš ienākumu drošībai darba maiņas 
laikā un nabadzības samazināšanai, jo īpaši 
to grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Tāpat dalībvalstīm būtu 
aktīvi jāveicina sociālā ekonomika un 
sociālā inovācija visneaizsargātāko 
sabiedrības slāņu atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 277
Pascale Gruny

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu arī 
jānodrošina, lai sabiedrisko dienestu 
sniegtā mutiskā vai rakstiskā informācija 
būtu skaidra un pilnīga un lai atteikuma 
gadījumā tiktu atklāts iemesls, minot 
attiecīgās personas pārsūdzības iespējas. 
Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
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ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. fr

Grozījums Nr. 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks,

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas un sociālās iekļaušanas 
veicināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, jāpielāgo tās jauniem 
pārtrauktas un elastīgas nodarbinātības 
veidiem un jānodrošina ar vispārēji 
garantētām minimālā ienākuma 
sistēmām, kuras cita starpā koordinē ar 
ES pamatdirektīvu, kas paredz piekļuves 
kritērijus, piemērotības prasības un 
vispārējus papildu pasākumus, kurus var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
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piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

ienākumu atbalstu un prioritāru piekļuvi 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem, 
piemēram, veselības aprūpei un 
apmācībai, tādējādi panākot sociālo 
kohēziju un darba iespējas un vienlaikus 
saglabājot finanšu ilgtspējību. Pabalstu 
sistēmās galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
ienākumu drošībai darba maiņas laikā un 
nabadzības samazināšanai, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Tāpat dalībvalstīm būtu 
aktīvi jāveicina sociālā ekonomika un 
sociālā inovācija visneaizsargātāko 
sabiedrības slāņu atbalstam.

Or. it

Grozījums Nr. 279
Siiri Oviir

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 

Nabadzības apkarošana un izskaušana 
joprojām ir būtiska problēma. Lai īstenotu 
šo mērķi, ir jārada iespējas, lai cilvēki no 
visiem sociālajiem slāņiem varētu 
iekļauties darba tirgū vai atgriezties tajā 
neatkarīgi no dzīvesvietas vai izglītības 
līmeņa. Ir būtiski nodrošināt līdzsvaru 
starp pietiekamas drošības sajūtas 
radīšanu cilvēkos un viņu motivācijas 
strādāt un pelnīt saglabāšanu. Dalībvalstu 
pasākumiem nabadzības samazināšanas 
jomā būtu jābūt vērstiem uz to, lai 
veicinātu pilnīgu līdzdalību sabiedrībā un 
ekonomikā un palielinātu nodarbinātības 
iespējas, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
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dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. et

Grozījums Nr. 280
Jutta Steinruck

Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
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samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš arī
vienlīdzīgu iespēju radīšanai, nodrošinot 
piekļuvi izmaksu ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augstas kvalitātes 
pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

jāveic pasākumi nabadzības, arī 
strādājošo nabadzības samazināšanas 
jomā, jāveicina pilnīga līdzdalība 
sabiedrībā un ekonomikā un jāpalielina
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu; jānodrošina 
vienlīdzīgas iespējas, kā arī piekļuve
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam. 

Or. de
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Grozījums Nr. 281
Sylvana Rapti

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas ar pienācīgu 
atalgojuma līmeni, tādējādi nodrošinot 
darba ņēmēju autonomiju, pilnībā 
izmantojot Eiropas struktūrfondus. 
Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš arī vienlīdzīgu iespēju radīšanai, 
nodrošinot piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei, nodrošinot, ka 
tie ir pieejami arī neaizsargātākajiem un 
vājākajiem iedzīvotāju slāņiem. 
Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
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visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. el

Grozījums Nr. 282
Kinga Göncz

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem 
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš arī
vienlīdzīgu iespēju radīšanai, nodrošinot 
piekļuvi izmaksu ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augstas kvalitātes 
pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 

Lai sasniegtu šo mērķi, dalībvalstīm būtu 
jāveic pasākumi nabadzības, arī strādājošo 
nabadzības samazināšanas jomā, jāveicina 
pilnīga līdzdalība sabiedrībā un ekonomikā 
un jāpalielina nodarbinātības iespējas, 
kurām izmanto Eiropas Sociālo fondu. Ir 
jānodrošina, ka tiek uzlabotas vienlīdzīgas 
iespējas, kā arī piekļuve izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Lai cīnītos pret 
sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem aktīvi darboties sabiedrībā un 
veicinātu dalību darba tirgū, vēl vairāk ir
jāstiprina sociālās aizsardzības sistēmas un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas un darba perspektīvas 
dažādos dzīves posmos, pasargātu viņus no 
atstumtības riska un sniegtu atbalstu 
saistībā ar kvalitatīvu darbu, jo īpaši tiem, 
kuriem ir vismazākās iespējas iekļauties 
darba tirgū. Vienlaikus ir jāmodernizē 
sociālās apdrošināšanas un pensiju 
sistēmas, lai panāktu, ka tās var pilnībā 
īstenot, lai nodrošinātu adekvātu ienākumu 
atbalstu, veicinātu dalību sabiedriskajā 
dzīvē un piekļuvi veselības aprūpei, 
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ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu 
drošībai darba maiņas laikā un nabadzības
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

vienlaikus saglabājot šo sistēmu finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmām būtu
jāgarantē ienākumu drošība darba maiņas 
laikā un jāsamazina nabadzība, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Jo īpaši dalībvalstīm 
jācenšas novērst bērnu nabadzība, veicot 
attiecīgus pasākumus tā, ka bērni netiek 
ierobežoti attīstībā un, uzsākot darbu, 
nenonāk mazāk priviliģētā situācijā brīvas 
attīstības traucējumu dēļ, kas saistīti ar 
nabadzību. Tāpat dalībvalstīm būtu aktīvi 
jāveicina sociālā ekonomika un sociālā 
inovācija visneaizsargātāko sabiedrības 
slāņu atbalstam, kā arī efektīvi jāīsteno 
pieņemtie pasākumi diskriminācijas 
novēršanas jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 283
Konstantinos Poupakis

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, uzlabojot 
labklājības drošības tīklu ar pasīvu 
nodarbinātības politikas nostādņu 
aktivizēšanu, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
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diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. el

Grozījums Nr. 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
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Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. Ir 
īpaši svarīgi nodrošināt vienlīdzīgu 
piekļuvi izglītībai un vienlīdzīgas iespējas 
bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, lai 
viņus nākotnē pasargātu no sociālās 
atstumtības. Jāmodernizē sociālās 
apdrošināšanas un pensiju sistēmas, lai 
panāktu, ka tās var pilnībā īstenot, lai 
nodrošinātu adekvātu ienākumu atbalstu un 
piekļuvi veselības aprūpei, tādējādi 
panākot sociālo kohēziju un vienlaikus 
saglabājot finanšu ilgtspējību. Pabalstu 
sistēmās galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
ienākumu drošībai darba maiņas laikā un 
nabadzības samazināšanai, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Tāpat dalībvalstīm būtu 
aktīvi jāveicina sociālā ekonomika un 
sociālā inovācija visneaizsargātāko 
sabiedrības slāņu atbalstam.

Or. pl
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Grozījums Nr. 285
Olle Ludvigsson

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 



AM\820832LV.doc 199/206 PE442.935v02-00

                               Ārējais tulkojums LV

visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam. Pastiprinot valsts finanšu 
ilgtspējīgumu, dalībvalstīm īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš pozitīvajai 
ietekmei, kādu uzlabojumi sociālajā 
kohēzijā atstāj uz valstu budžetiem. 
Samazinot nabadzību un iesaistot arvien 
vairāk iedzīvotāju, samazinās izdevumi 
sociālajā jomā, un palielinās ienākumi no 
nodokļiem.

Or. en

Grozījums Nr. 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – punkts 1 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pienācīgus darba un 
dzīves apstākļus, pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši sociālajā, 
nodarbinātības, veselības aprūpes un 
mājokļu jomā. Dalībvalstīm būtu jāveic 
efektīvi diskriminācijas novēršanas 
pasākumi. Tāpat, lai cīnītos pret sociālo 
atstumtību, radītu iespējas cilvēkiem un 
veicinātu dalību darba tirgū, būtu jāstiprina 
sociālās aizsardzības sistēmas, mūžizglītība 
un aktīvas iekļaušanas politika, lai 
cilvēkiem radītu iespējas dažādos dzīves 
posmos un pasargātu viņus no atstumtības 
riska. Jāmodernizē sociālās 
apdrošināšanas un pensiju sistēmas, lai 
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aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

panāktu, ka tās var pilnībā īstenot, lai 
nodrošinātu adekvātu ienākumu atbalstu un 
piekļuvi veselības aprūpei, tādējādi 
panākot sociālo kohēziju un vienlaikus 
saglabājot finanšu ilgtspējību. Pabalstu 
sistēmās galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
ienākumu drošībai darba maiņas laikā un 
nabadzības samazināšanai, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, migrantiem, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam. Dalībvalstīm būtu jānodrošina 
augsti minimālie darba kvalitātes 
standarti, lai izskaustu darba ņēmēju 
nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Aprēķinot aizņemto 
līdzekļu izmantošanas proporciju, ir 
jāņem vērā, ka mājsaimniecību 
konsolidācijā var izmantot ESF līdzekļus.
Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš arī vienlīdzīgu iespēju radīšanai, 
nodrošinot piekļuvi izmaksu ziņā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
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diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 288
Elizabeth Lynne

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
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nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālās apdrošināšanas un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam, kā arī efektīvi jāīsteno 
pieņemtie tiesību akti diskriminācijas 
novēršanas jomā..

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Marian Harkin

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 
darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem uz 
to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš arī vienlīdzīgu 
iespēju radīšanai, nodrošinot piekļuvi 
izmaksu ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaņā ar 
4. pamatnostādni) un jo īpaši veselības 
aprūpei. Dalībvalstīm būtu jāveic efektīvi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi. 
Tāpat, lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem un veicinātu 
dalību darba tirgū, būtu jāstiprina sociālās 
aizsardzības sistēmas, mūžizglītība un 
aktīvas iekļaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos, 
ņemot vērā atšķirīgās prasības un 
pienākumus, un pasargātu viņus no 
atstumtības riska. Jāmodernizē sociālās 
apdrošināšanas un pensiju sistēmas, lai 
panāktu, ka tās var pilnībā īstenot, lai 
nodrošinātu adekvātu ienākumu atbalstu un 
piekļuvi veselības aprūpei, tādējādi 
panākot sociālo kohēziju un vienlaikus 
saglabājot finanšu ilgtspējību. Pabalstu 
sistēmās galvenā uzmanība būtu jāpievērš 
ienākumu drošībai darba maiņas laikā un 
nabadzības samazināšanai, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Tāpat dalībvalstīm būtu 
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visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

aktīvi jāveicina sociālā ekonomika un 
sociālā inovācija visneaizsargātāko 
sabiedrības slāņu atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 290
Jutta Steinruck

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās sistēmas nedrīkst būt tikai 
instruments nabadzības apkarošanai. 
Tām ir jānodrošina sociālā aizsardzība, 
iekļaušana un atbalsts.
Būtu jānodrošina nepieciešamie sociālie 
pakalpojumi, lai veicinātu to cilvēku 
iekļaušanu, kuri nespēj iekļauties darba 
tirgū, tādējādi dodot ieguldījumu 
nabadzības izskaušanā, vienlaikus 
nodrošinot pienācīgu minimālā ienākuma 
līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 291
Rovana Plumb

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sociālās aizsardzības sistēmas, tajā skaitā 
pensijas un veselības aprūpe, būtu 
jānostiprina un jāmodernizē, nodrošinot 
to sociālo atbilstību, finansiālo ilgtspējību 
un spēju reaģēt uz mainīgajām prasībām, 
vienlaikus visiem Eiropas iedzīvotājiem 
nodrošinot pienācīgu aizsardzību sociālās 
nedrošības, piemēram, veselības 
problēmu, bezdarba vai nabadzības 
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gadījumā.
Dalībvalstīm būtu jāuzlabo sociālās 
aizsardzības nosacījumi īstermiņa darba 
līgumos, kas lielākoties skar sievietes un 
jo īpaši grūtnieces.

Or. en

Grozījums Nr. 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pielikums – 10. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
par 25 % samazināt to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo zem valstī noteiktā 
nabadzības sliekšņa, tādējādi paglābjot no 
nabadzības vairāk nekā 20 miljonus 
cilvēku. 

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
izskaust nabadzību un pirmām kārtām 
līdz 2015. gadam par 50 % samazināt to 
Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu, kuri
dzīvo zem valstī noteiktā nabadzības 
sliekšņa.

Or. de

Grozījums Nr. 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm ir jānosaka mērķi, lai 
samazinātu trūcīgo darba ņēmēju un to 
strādājošo skaitu, kuri saņem zemu algu.

Or. en

Grozījums Nr. 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. pamatnostādne – 2.b punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. pamatnostādni vajadzētu uzskatīt par 
pirmo soli ceļā uz nākamās sociālās 
iekļaušanas pamatnostādnes izstrādi un 
līgumiskā pamata paplašināšanu 
turpmākajām vispārējām 
pamatnostādnēm ekonomikas, 
nodarbinātības un sociālajā jomā.

Or. en


