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Grozījums Nr. 1
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A. tā kā vecāku nabadzība bieži vien 
izraisa arī bērnu nabadzību un nopietni 
ietekmē bērnus turpmākajā dzīvē;  

Or. bg

Grozījums Nr. 2
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B. tā kā etnisko minoritāšu pārstāves, 
sievietes invalīdes un vecāka gadagājuma 
sievietes cieš no diskriminācijas divkārt; 

Or.bg

Grozījums Nr. 3
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
c apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

C. tā kā atšķirība vīriešu un sieviešu 
darba samaksā ES ir gandrīz 18 % un tā 
kā vienlīdzīgas darba samaksas princips 
vīriešiem un sievietēm ir viens no Eiropas 
Savienības Līgumos noteiktajiem 
pamatprincipiem;     

Or.bg
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Grozījums Nr. 4
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
d apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

D. tā kā galēja nabadzība, cilvēku 
tirdzniecība, vervēšana prostitūcijai un 
dažādi ekspluatācijas veidi ir cieši saistīti;  

Or.bg

Grozījums Nr. 5
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a  norāda, ka nabadzības slogs pieaug 
tieši sievietēm, jo viņas ir mazāk 
aizsargātas nekā vīrieši, īpaši tās sieviešu 
grupas, kurām ir īpašas vajadzības, 
piemēram, sievietes invalīdes, vecāka 
gadagājuma sievietes un vienvecāka 
ģimenes (jo īpaši vientuļās mātes un 
atraitnes, kuru aprūpē ir bērni), kā arī 
sieviešu grupas, kas ir neaizsargātākās 
pret atstumtību, piemēram, čigānietes, 
kurām tradicionāli vienīgajām ģimenē ir 
pienākums veikt mājsaimniecības darbus 
un aprūpi un kuras priekšlaicīgi tiek 
atrautas no izglītības un nodarbinātības, 
un imigrantes; ņemot to vērā, uzsver, ka ir 
būtiski radīt šīm sievietēm piemērotus 
darba apstākļus, tostarp tiesību 
aizsardzību, piemēram, tiesību uz 
pienācīgu darba samaksu, tiesību uz 
maternitātes atvaļinājumu un uz tādu 
darba vidi, kurā nav diskriminācijas;

Or.es
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Grozījums Nr. 6
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b aicina dalībvalstis iekļaut dzimumu 
līdztiesības koncepciju visos 
nodarbinātības politikas virzienos un 
īpašos pasākumos, lai uzlabotu 
nodarbinātības pieejamību, izvairītos no 
pārmērīgas sieviešu pārstāvības 
nepastāvīgā nodarbinātībā, palielinātu 
stabilu līdzdalību un veicinātu sieviešu 
progresu nodarbinātības jomā, kā arī 
samazinātu dzimumu segregāciju darba 
tirgū, risinot tās tiešos un netiešos 
cēloņus;  

Or.es

Grozījums Nr. 7
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
-1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.c Jāievēro, ka sievietes invalīdes cieš no 
diskriminācijas gan ģimenē, gan izglītības 
jomā; viņu nodarbinātības iespējas ir 
ierobežotas, un sociālie pabalsti, ko viņas 
saņem, lielākoties nespēj glābt no 
nabadzības; tādēļ dalībvalstīm ir jāvelta 
īpašas rūpes sievietēm invalīdēm, lai viņas 
varētu baudīt savas tiesības, un jāierosina 
pasākumi šo sieviešu integrēšanai, 
izmantojot papildu atbalsta programmas; 

Or.es
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Grozījums Nr. 8
Veronica Lope Fontagné, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
-1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.d norāda, ka ir ievērojamas atšķirības 
starp sieviešu apstākļiem lauku apvidos
un pilsētās apmācības, nodarbinātības un 
pienācīgas kvalitātes darba ziņā; uzsver, 
cik liela nozīme ir šo sieviešu, īpaši 
jaunāko un neaizsargātāko, tiesību 
ievērošanai attiecībā uz atbilstošas 
izglītības iegūšanu, profesionālas 
apmācības un augstskolas studiju 
pieejamību, un tādēļ aicina dalībvalstis un 
Komisiju atbalstīt minētās grupas, 
izveidojot aktīvas politikas un piemērotu 
apmācības pasākumu efektīvu sistēmu, lai 
dotu iespēju šīm sievietēm ātri pielāgoties 
darba tirgus prasībām;

Or.es

Grozījums Nr. 9
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
-1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.e mudina dalībvalstis īstenot noturīgu 
politiku, kas ļaus ikvienam, tostarp 
iedzīvotāju grupām, kurām ir visvājākajās 
iespējas un kuras ir vismazāk aizsargātas, 
piekļūt darba tirgum un labāk līdzsvarot 
darba, privāto un ģimenes dzīvi, 
vienlaikus tām sniedzot pilnīgu atbalstu 
vienlīdzīgu iespēju un visu nepieciešamo 
pakalpojumu nodrošināšanai, veicinot 
tādus pasākumus kā elastīgs darbalaiks 
un finansiālā ziņā piemēroti un pieejami 
bērnu aprūpes pakalpojumi;
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Or.es

Grozījums Nr. 10
Gesine Meissner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas un ka šie 
apstākļi īpaši ietekmē sievietes, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanā, un uzskata, ka ne 
tikai iztika, bet arī izglītības un darba 
tirgus pieejamība un līdzdalība 
sabiedrības dzīvē ir cilvēka cienīga dzīves 
līmeņa pamats;

Or.de

Grozījums Nr. 11
Julie Girling

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un 
sociālā atstumtība ir cilvēktiesību 
pārkāpums;

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību, iesaistot 
dalībvalstis, pastiprināt to saistības 
atbilstošu pasākumu veikšanā nabadzības, 
jo īpaši bērnu nabadzības, un sociālās 
atstumtības samazināšanā;

Or.en
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Grozījums Nr. 12
Vilija Blinkevičiūtė

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas un ka šie 
apstākļi vīriešus un sievietes ietekmē 
atšķirīgi; tādēļ aicina Eiropas Savienību 
pastiprināt tās saistības nabadzības 
izskaušanā un cīņā pret sociālo 
atstumtību, it īpaši bērnu nabadzības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;
aicina Komisiju un Padomi cieši 
sadarboties ar dalībvalstīm, lai 
nodrošinātu, ka tiek veikti nepieciešamie 
pasākumi un ka visiem bērniem tiek dotas 
vienādas iespējas dzīvē, paturot prātā, ka 
viena no prioritātēm Eiropas gadā cīņai 
pret nabadzību un sociālo atstumtību ir 
bērnu nabadzības izskaušana;

Or.lt

Grozījums Nr. 13
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanā, kā arī pievērst 
īpašu uzmanību visneaizsargātāko grupu 
aizsardzībai (vienvecāka 
mājsaimniecībām, ģimenēm ar trim un 
vairāk bērniem, invalīdiem, etnisko 
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minoritāšu pārstāvjiem, jo īpaši romiem, 
cilvēkiem, kuri dzīvo visnelabvēlīgākajos 
mikrorajonos, cilvēkiem ar pazeminātām 
darba spējām un jauniešiem bez darba 
pieredzes); šajās grupās nabadzība 
visvairāk skar tieši sievietes, jo viņas 
biežāk saskaras ar daudzējādiem 
nelabvēlīgiem apstākļiem; 

Or.en

Grozījums Nr. 14
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības sieviešu, jo īpaši vientuļo māšu, 
vecāka gadagājuma sieviešu, personu ar 
invaliditāti un imigranšu, nabadzības un 
sociālās atstumtības izskaušanā, jo galēja 
nabadzība un sociālā atstumtība ir 
cilvēktiesību pārkāpums;

Or.en

Grozījums Nr. 15
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši sieviešu
nabadzības un tās tiešās ietekmes uz 
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izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

ģimenes dzīvi, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

Or.es

Grozījums Nr. 16
Corina Creţu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums;

1. norāda, ka ekonomiskās krīzes dēļ 
vairākās dalībvalstīs aizvien palielinās 
bezdarbs un sociālās problēmas, un tādēļ 
aicina Eiropas Savienību pastiprināt tās 
saistības nabadzības, jo īpaši bērnu 
nabadzības, un sociālās atstumtības 
izskaušanā, kā arī cīņā pret bezdarbu, kas 
sevišķi smagi ietekmē ievērojamu skaitu 
jauniešu un vecāka gadagājuma darba
ņēmēju, jo galēja nabadzība un sociālā 
atstumtība ir cilvēktiesību pārkāpums, un 
vismaz viens no sešiem Eiropas 
iedzīvotājiem cieš no šīs problēmas;

Or.ro

Grozījums Nr. 17
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā turklāt attiecībā uz sievietēm 
bezdarbs ir nabadzības, nelīdztiesības un 
sociālās atstumtības galvenais cēlonis, 
mēs prasām saglabāt un radīt darbavietas, 
izmantojot pasākumus konkrētiem 
mērķiem (piemēram, nodrošinot nepilnas 
slodzes darbu vai darbu ar elastīgu 
darbalaiku sievietēm, kuras audzina 
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bērnus), un līdztekus pasākumiem 
nodarbinātības jomā mēs arī ierosinām, 
lai tiktu īstenota mērķtiecīga politika 
sociālās aizsardzības sistēmas 
stiprināšanai (piemēram, izveidojot bērnu 
aprūpes iestādes, lai palīdzētu sievietēm 
atgriezties darba tirgū);

Or.en

Grozījums Nr. 18
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka trešā daļa vienvecāka 
ģimeņu Eiropā, no kurām vairākumā 
ģimenes galva ir sieviete, dzīvo nabadzībā;

Or.it

Grozījums Nr. 19
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka sieviešu nabadzība nav 
tikai nesenās ekonomiskās krīzes 
rezultāts, bet to izraisījis dažādu faktoru 
kopums, tostarp stereotipi, pastāvošās 
atšķirības vīriešu un sieviešu darba 
samaksā, šķēršļi, kurus rada nespēja 
savienot ģimenes un darba dzīvi, ilgāks 
mūžs sievietēm un parasti dažādie 
dzimumu diskriminācijas veidi, kas 
pārsvarā ietekmē tieši sievietes;

Or.en
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Grozījums Nr. 20
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka saistībā ar bezdarbu lielāks 
risks darbā neatjaunoties ir sievietēm un 
ka drīzāk viņas varētu būt nelabvēlīgākā 
stāvoklī darbā pieņemšanas procesā, jo ar 
sievietēm vairāk nekā ar vīriešiem tiek 
slēgti nedroša darba vai nepilnas slodzes 
darba līgumi, kurus viņas pašas nav 
izvēlējušās, vai arī tāpēc, ka sievietes 
joprojām ietekmē nevienlīdzīga darba 
samaksa;

Or.it

Grozījums Nr. 21
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka sievietes bieži tiek atturētas 
no līdzdalības darba tirgū vai no pilnas 
slodzes darba, jo nav pieejami aprūpes 
pakalpojumi viņu apgādājamām 
personām, kuri būtu pieskaņoti tā, lai 
abiem vecākiem būtu pietiekami daudz 
brīva laika un būtu elastīga darbalaika 
iespējas;

Or.it

Grozījums Nr. 22
Julie Girling

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām 
saskaņā ar sociālās integrācijas 
stratēģijas un stratēģijas „Eiropa 2010” 
pamatiniciatīvu nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanai;

2. uzsver, ka nevajadzētu palielināt Eiropas 
Sociālā fonda finansējumu;

Or.en

Grozījums Nr. 23
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus
resursus pasākumiem un darbībām 
saskaņā ar sociālās integrācijas 
stratēģijas un stratēģijas „Eiropa 2010”
pamatiniciatīvu nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanai;

2. uzsver, ka vienu no Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) prioritārajām jomām, 
piemēram, nelabvēlīgos apstākļos 
dzīvojošu personu sociālās integrācijas 
uzlabošanai, vajadzētu uzsvērt noteiktāk, 
kā arī vajadzētu pārskatīt un grozīt tiesību 
aktus, kas attiecas uz ESF, ieviest jaunus 
nosacījumu izpildes noteikumus, lai 
panāktu to, ka finansējums sasniedz tos, 
kam tas visvairāk ir nepieciešams, un lai 
reāli samazinātu plaisu starp sociāli 
atstumtām grupām un pārējo sabiedrības 
daļu; vienlaikus būtu jāveicina redzamība 
un pārredzamība, rūpīgi jāveic 
finansējuma izmantošanas sociālās 
ietekmes uzraudzība un turpmāk galvenā 
uzmanība būtu jāvelta projektu ilgtermiņa 
ilgtspējībai;

Or.en
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Grozījums Nr. 24
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

2. uzsver, ka vajadzētu nodrošināt 
atbilstošu finansējumu, izmantojot 
Eiropas Sociālo fondu, kā arī finansējumu 
Globalizācijas pielāgošanas fondam, lai 
nodrošinātu pienācīgus resursus 
pasākumiem un darbībām saskaņā ar 
sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai; tāpat prasa, lai tiktu 
paredzēts finansējums konkrētiem 
mērķiem jaunajā finanšu shēmā, lai 
radītu darbavietas un nodrošinātu sociālo 
aizsardzību sievietēm; uzstāj, ka 
dalībvalstīm ir vairāk jārīko informācijas 
kampaņas par līdzdalību ES finansētos 
projektos;

Or.bg

Grozījums Nr. 25
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

2. uzsver, ka vajadzētu efektīvāk izmantot
Eiropas Sociālā fonda finansējumu, lai 
nodrošinātu pienācīgus resursus 
pasākumiem un darbībām saskaņā ar 
sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

Or.es
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Grozījums Nr. 26
Gesine Meissner

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

2. uzsver, ka vajadzētu  palielināt Eiropas 
Sociālā fonda finansējumu, lai nodrošinātu 
pienācīgus resursus pasākumiem un 
darbībām saskaņā ar sociālās integrācijas 
stratēģijas un stratēģijas „Eiropa 2010” 
pamatiniciatīvu nabadzības un sociālās 
atstumtības izskaušanai;

Or.de

Grozījums Nr. 27
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai, veicot integrēšanu darba 
tirgū un pirms tam nodrošinot apmācību;
uzskata, ka sievietēm būtu jāsaņem īpašs 
atbalsts, jo viņas visvairāk saskaras ar 
nedroša darba līgumu slēgšanu; uzsver, 
ka bieži vien vairākumā vienvecāka 
ģimeņu sievietes vienas rūpējas par bērnu 
izglītību;

Or.fr



PE450.611v01-00 16/42 AM\833557LV.doc

LV

Grozījums Nr. 28
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai, lai pastiprinātu pasākumus 
izglītības un apmācības uzlabošanā, 
tādējādi uzlabojot piekļuvi darba tirgum 
un cīnoties pret bezdarbu;

Or.el

Grozījums Nr. 29
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai;

2. uzsver, ka vajadzētu ievērojami 
palielināt Eiropas Sociālā fonda 
finansējumu, lai nodrošinātu pienācīgus 
resursus pasākumiem un darbībām saskaņā 
ar sociālās integrācijas stratēģijas un 
stratēģijas „Eiropa 2010” pamatiniciatīvu 
nabadzības un sociālās atstumtības 
izskaušanai papildus Barselonas 
stratēģijas mērķu īstenošanai attiecībā uz 
bērnu aprūpes un pilnīgas nodarbinātības 
sievietēm nodrošināšanu;

Or.en
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Grozījums Nr. 30
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka 60 % pasaules nabadzīgo 
iedzīvotāju ir sievietes un ka viens no 
galvenajiem sieviešu nabadzības cēloņiem 
ir bezdarbs; tādēļ ir būtiski sekmēt 
sieviešu un citu nelabvēlīgos apstākļos 
esošu iedzīvotāju grupu locekļu 
līdzdalību, prasmju uzlabošanu, izcilības 
veicināšanu, kā arī risināt jautājumu par 
sieviešu spēju pilnīgu novērtēšanu 
saistībā ar piekļuvi darba tirgum;

Or.it

Grozījums Nr. 31
Vilija Blinkevičiūtė

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju stiprināt Eiropas 
sociālās integrācijas un aizsardzības 
stratēģiju saskaņā ar iniciatīvu „Eiropas 
platforma cīņai pret nabadzību” un 
pastiprināt centienus sieviešu, jo īpaši 
vientuļo māšu, stāvokļa uzlabošanā, lai 
viņas varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi;

Or.lt

Grozījums Nr. 32
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

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

2.a uzsver, ka jāsamazina vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirības, kuras 
pastāv vienlīdzīgu prasmju un vienāda 
darba apstākļos, sievietēm saņemot daudz 
zemākus ienākumus, un tādēļ sievietēm, 
kuras pensionējas vai ir atraitnes, ir  
augstāks nabadzības līmenis;

Or.fr

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka gados vecākas sievietes 
nav pasargātas no tiešas vai netiešas 
diskriminācijas darba tirgū vai pat no 
daudzkārtējas diskriminācijas un ka šī 
problēma ir jārisina; uzsver, ka 
nodarbinātība ir vislabākais līdzeklis cīņā 
ar sieviešu nabadzību; prasa, lai tiktu 
sekmēta visu vecumu sieviešu līdzdalība 
mūžizglītības un apmācības programmās; 
uzsver, ka ģimenes un darba dzīves 
saskaņošana un mācību turpināšana 
prasa īpašu uzmanību un atbalstu;

Or.fr

Grozījums Nr. 34
Julie Girling

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam uz 
pusi samazinātu bērnu nabadzību, un 
uzsver, ka tikpat svarīgi ir integrēt bērna 
kā indivīda tiesību jautājumu visos ES 
politikas virzienos un pasākumos, lai 
pārraudzītu un novērtētu veiktos 
pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā,
noteiktu un izstrādātu prioritāras 
darbības, veicinātu datu vākšanu un 
pilnveidotu kopīgos rādītājus ES līmenī;

3. aicina Komisiju un Padomi ņemt vērā 
Padomes 2010. gada 17. jūnija 
secinājumus mudināt dalībvalstis veikt 
nepieciešamos atbilstošos pasākumus, lai 
samazinātu nabadzības līmeni, kā noteikts 
stratēģijā „Eiropa 2020”;

Or.en

Grozījums Nr. 35
Gesine Meissner

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam uz 
pusi samazinātu bērnu nabadzību, un 
uzsver, ka tikpat svarīgi ir integrēt bērna 
kā indivīda tiesību jautājumu visos ES 
politikas virzienos un pasākumos, lai 
pārraudzītu un novērtētu veiktos 
pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā, 
noteiktu un izstrādātu prioritāras 
darbības, veicinātu datu vākšanu un 
pilnveidotu kopīgos rādītājus ES līmenī;

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
izstrādāt un īstenot stratēģiju, lai
pārtrauktu nabadzības spirāli; uzskata, ka 
bērniem no nabadzīgām 
mājsaimniecībām, kurā neviens nestrādā, 
ir jāsaņem īpaša uzmanība un atbalsts, lai 
novērstu sieviešu nabadzību nākotnē;

Or.de

Grozījums Nr. 36
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam uz 
pusi samazinātu bērnu nabadzību, un 
uzsver, ka tikpat svarīgi ir integrēt bērna 
kā indivīda tiesību jautājumu visos ES 
politikas virzienos un pasākumos, lai 
pārraudzītu un novērtētu veiktos 
pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā, 
noteiktu un izstrādātu prioritāras darbības, 
veicinātu datu vākšanu un pilnveidotu 
kopīgos rādītājus ES līmenī;

3. tā kā ir augsts risks, ka bērni no 
vecākiem manto stabilu nabadzību, kas 
izraisa smagus nelabvēlīgus apstākļus un 
rada šķēršļus labākas dzīves izredzēm 
bērniem, mēs aicinām Komisiju un 
Padomi steidzami īstenot stratēģiju, lai līdz 
2012. gadam cīnītos ar  bērnu nabadzību; 
mēs uzsveram, ka tikpat svarīgi ir integrēt 
bērnu tiesību jautājumu visos ES politikas 
virzienos un pasākumos, lai pārraudzītu un 
novērtētu veiktos pasākumus bērnu 
nabadzības izskaušanā, noteiktu un 
izstrādātu prioritāras darbības, veicinātu 
datu vākšanu un pilnveidotu kopīgos 
rādītājus ES līmenī;

Or.en

Grozījums Nr. 37
Corina Creţu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam uz 
pusi samazinātu bērnu nabadzību, un 
uzsver, ka tikpat svarīgi ir integrēt bērna kā 
indivīda tiesību jautājumu visos ES 
politikas virzienos un pasākumos, lai 
pārraudzītu un novērtētu veiktos 
pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā, 
noteiktu un izstrādātu prioritāras darbības, 
veicinātu datu vākšanu un pilnveidotu 
kopīgos rādītājus ES līmenī;

3. aicina Komisiju un Padomi steidzami 
īstenot stratēģiju, lai līdz 2012. gadam uz 
pusi samazinātu bērnu nabadzību, un 
uzsver, ka tikpat svarīgi ir integrēt bērna kā 
indivīda tiesību jautājumu visos ES 
politikas virzienos un pasākumos, lai 
pārraudzītu un novērtētu veiktos 
pasākumus bērnu nabadzības izskaušanā, 
noteiktu un izstrādātu prioritāras darbības, 
veicinātu datu vākšanu un pilnveidotu 
kopīgos rādītājus ES līmenī; uzskata, ka 
šajā sakarībā ir būtiski sekmēt māšu 
iestāšanos un atgriešanos darba tirgū, kā 
arī sociālos pabalstus vienvecāka 
ģimenēm, lai risinātu problēmas, 
vienlaikus nodrošinot arī konkrētu 
atbalstu lielām ģimenēm;
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Or.ro

Grozījums Nr. 38
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a starptautiski pētījumi liecina, ka 
sievietes ir skaitliskā vairākumā 
nabadzīgo strādājošo vidū dzimumu 
nelīdztiesības dēļ (profesionālā 
segregācija, diskriminācija darba 
samaksā utt.); šīs atšķirības darba 
samaksā vēl vairāk palielina tas, ka 
sievietes parasti uzņemas aprūpes 
pienākumus; minētie divi faktori izraisa 
arī ievērojami neizdevīgāku stāvokli 
sievietēm vecumā (atšķirības pensijas un 
ietaupījumu apmērā);

Or.en

Grozījums Nr. 39
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina dalībvalstis veikt ekonomikas 
recesijas ietekmes novērtējumu uz 
dzimumu līdztiesību un izpētīt 
nodarbinātības apstākļu mainīgo raksturu 
un to ietekmi uz sieviešu neaizsargātību 
pret nabadzību un sociālo atstumtību;

Or.en
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Grozījums Nr. 40
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
konstatēt, pieņemt un uzraudzīt 
specifiskus rādītājus pa dzimumiem 
nabadzības izskaušanai un sociālās 
integrācijas veicināšanai;

Or.en

Grozījums Nr. 41
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c aicina attiecīgās valstu iestādes 
pārskatīt imigrācijas politiku, lai cīnītos 
pret strukturāliem šķēršļiem migrējošu 
sieviešu pilnīgai līdzdalībai darba tirgū; 
apkopot datus par gūtajiem rezultātiem 
dzimumdiskriminācijas un vardarbības 
pret sievietēm novēršanā un novērtēt 
izdevumu samazinājumu ietekmi uz 
iedzīvotājiem pa dzimumiem saistībā ar 
veselības aprūpes, izglītības pieejamību 
un sociālo aizsardzību;

Or.en

Grozījums Nr. 42
Julie Girling

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība 
un sociālā atstumtība;

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; norāda, ka 
dalībvalstis var brīvi noteikt savus mērķus, 
pamatojoties uz vispiemērotākajiem 
rādītājiem, kuros ņemti vērā attiecīgās 
valsts apstākļi un prioritātes;

Or.en

Grozījums Nr. 43

Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība;

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā sieviešu nabadzība, 
strādājošo nabadzība, enerģētiskā 
nabadzība, bērnu nabadzība un sociālā 
atstumtība; mudina dalībvalstis 
ļaunprātīgi neizmantot rīcības brīvību, 
izvēloties rādītāju mazāk vērienīgu mērķu 
sasniegšanai nabadzības izskaušanas 
jomā;
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Or.en

Grozījums Nr. 44
Corina Creţu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība;

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība; vērš uzmanību uz 
problēmām, ar kurām sastopas miljoniem 
Eiropas pensionāru, kuru pensijas nav 
adekvātas, lai pietiktu iztikai un 
izdevumiem par specifiskām ar vecumu 
saistītām vajadzībām, kas jo īpaši saistītas 
ar zālēm un ārstēšanu, kuru izmaksas ir 
augstas;

Or.ro

Grozījums Nr. 45
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
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dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība;

dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība; uzskata, ka prioritāram 
mērķim ir jābūt skolas un augstskolas 
izglītības nodrošināšanai sievietēm un ka 
katrai dalībvalstij saistībā ar to jānosaka 
savi mērķi;

Or.fr

Grozījums Nr. 46
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība;

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm 
sadarbībā ar reģioniem valsts mērķu 
izvirzīšanu, lai samazinātu to cilvēku 
skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība;

Or.fr

Grozījums Nr. 47
Vilija Blinkevičiūtė

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, bērnu nabadzība un 
sociālā atstumtība;

4. ņem vērā Padomes 2010. gada 17. jūnija 
lēmumu uzticēt pašām dalībvalstīm valsts 
mērķu izvirzīšanu, lai samazinātu to 
cilvēku skaitu, kuriem draud nabadzības un 
atstumtības risks viena vai vairāku iemeslu 
dēļ, kuri norādīti Padomes sanāksmē 
apstiprinātajos trijos rādītājos; uzskata —
ja dalībvalstis izmanto tikai rādītāju 
„bezdarbnieku mājsaimniecība”, 
sistemātiski varētu neievērot tādas 
problēmas kā strādājošo nabadzība, 
enerģētiskā nabadzība, vientuļo māšu 
nabadzība, bērnu nabadzība un sociālā 
atstumtība;

Or.lt

Grozījums Nr. 48
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atgādina, ka Komisija ir noteikusi 
2010. gadu par Eiropas gadu cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību, lai 
atkārtoti apliecinātu un apstiprinātu 
Savienības politiskās saistības sasniegt 
konkrētus panākumus cīņā pret 
nabadzību un atzītu to personu 
pamattiesības, kuri dzīvo nabadzībā un 
sociālā atstumtībā, uz pienācīgas 
kvalitātes dzīves apstākļiem un uz plašu 
līdzdalību sabiedrības dzīvē;

Or.it
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Grozījums Nr. 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, ka saskaņā ar Eurostat 
nabadzības riska līmeņa rādītāju 
2008. gadā gandrīz 85 miljoni iedzīvotāju 
Eiropas Savienībā saskārās ar nabadzības 
risku un ka saskaņā ar rādītāju 
„materiālā nenodrošinātība” tiek lēsts, ka 
attiecīgais skaitlis varētu palielināties līdz 
120 miljoniem iedzīvotāju; uzskata, ka 
attiecībā uz Padomes lēmumā minētajiem 
nabadzības rādītājiem var rasties 
neskaidrība saistībā ar kopējo 
samazināšanas mērķi, t. i., līdz 
2020. gadam atbrīvot no nabadzības un 
atstumtības 20 miljonus iedzīvotāju 
(23,5 % samazinājums saskaņā ar 
Eurostat nabadzības riska līmeņa 
rādītāju, bet tikai 16,7 % saskaņā ar 
„materiālās nenodrošinātības” rādītāju);

Or.en

Grozījums Nr. 50
Veronica Lope Fontagné, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atkārtoti aicina Komisiju un 
dalībvalstis stiprināt instrumentus un 
uzlabot vajadzīgo tiesību aktu kopumu, lai 
pārvarētu darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem;

Or.es
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Grozījums Nr. 51
Julie Girling

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un 
sociālā politika, stabilizējot darba tirgu un 
patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā 
un ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan 
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators.

svītrots

Or.en

Grozījums Nr. 52
Gesine Meissner

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā 
politika, stabilizējot darba tirgu un 
patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un 
ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators.

5. norāda, ka sociālā aizsardzība, sociālā 
politika un darba tirgus politika sniedz 
ievērojamu ieguldījumu recesijas dziļuma 
un ilguma mazināšanā;

Or.de

Grozījums Nr. 53
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā 
politika, stabilizējot darba tirgu un 

5. norāda, ka saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta pētījumu „Sociālā aizsardzība 
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patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un 
ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan 
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators.

kā ekonomikas stabilizators” sociālā 
aizsardzība un sociālā politika, stabilizējot 
darba tirgu un patēriņu, sniedz ievērojamu 
ieguldījumu recesijas dziļuma un ilguma 
mazināšanā, ka sociālās aizsardzības 
sistēma ir gan ienākumu, gan izdevumu 
puses stabilizators un ka pierādījumi 
liecina, ka izdevumi sociālajā jomā varētu 
nodrošināt lielāku stabilizējošu efektu 
nekā vidēji kopējie valdības izdevumi;

Or.en

Grozījums Nr. 54
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā 
politika, stabilizējot darba tirgu un 
patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un 
ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan 
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators.

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā 
politika, stabilizējot darba tirgu un 
patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un 
ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan 
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators; prasa, — lai nepasliktinātu 
sieviešu jau tā nedrošo stāvokli darba 
tirgū — atlasot darbiniekus atlaišanai, 
ņemt vērā ģimenes pienākumus, paturot 
prātā, ka daudzos gadījumos atbildīgas 
par bērniem ir sievietes; prasa, lai tiktu 
uzlabota darba pieejamība, jo īpaši 
izmantojot finansiālu atbalstu bērnu 
aprūpei, tādējādi atvieglojot stāvokli 
visnelabvēlīgākajos apstākļos esošajām 
sievietēm, lai viņas varētu turpināt 
profesionālo darbību;

Or.fr
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Grozījums Nr. 55
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā 
politika, stabilizējot darba tirgu un 
patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un 
ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan 
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators.

5. norāda, ka sociālā aizsardzība un sociālā 
politika, stabilizējot darba tirgu un 
patēriņu, sniedz ievērojamu ieguldījumu 
recesijas dziļuma un ilguma mazināšanā un 
ka sociālās aizsardzības sistēma ir gan 
ienākumu, gan izdevumu puses 
stabilizators; aicina dalībvalstis izvēlēties 
piemērotākus līdzekļus sieviešu 
nabadzības noteikšanai;

Or.bg

Grozījums Nr. 56
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka aktīva nodarbinātības 
politika (piemēram, strādājošo apmācība, 
profesionālā izglītība un apmācība) ir ļoti 
nozīmīga nabadzības novēršanai un ka 
šajā procesā būtiska loma ir sociālajiem 
partneriem; turklāt uzskata, ka iedarbīga 
nodarbinātības politika (piemēram, 
jauniešu profesionālā prakse, aizsargātas 
darbnīcas un darba vietas) ir arī būtisku 
pasākumu kopums, kura mērķis ir 
nodrošināt līdzsvaru un paplašināt darba 
tirgus pieejamību, kā arī uzturēt 
nodarbinātību nelabvēlīgos apstākļos 
esošajām grupām;

Or.en
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Grozījums Nr. 57
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a ierosina, ka ir nepieciešams uzturēt 
gan Eiropas, gan valstu līmenī stingras 
saistības panākt redzamākus rezultātus 
dzimumu līdztiesībā, izmantojot 
stratēģijas, ar ko ievieš Komisijas 
pamatnostādnes par sieviešu un vīriešu 
vienlīdzību, Eiropas Padomes pieņemto 
Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu un 
rīcības programmu dzimumu līdztiesības 
jomā, par ko vienojās Eiropas sociālie 
partneri;  

Or.it

Grozījums Nr. 58
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Komisijas izstrādāto 
sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģiju 
(2010–2015);

Or.en

Grozījums Nr. 59
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a  ņemot vērā, ka nodarbinātība ir 
dzinējspēks cīņā ar nabadzību, uzsver —
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lai nodrošinātu pienācīgas kvalitātes 
darba apstākļus un atalgojumu, jāizveido 
pārredzama regulējuma sistēma attiecībā 
uz netipiskiem nodarbinātības veidiem, 
kuros sievietes ir plašāk nodarbinātas;

Or.el

Grozījums Nr. 60
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis vajadzības 
gadījumā pārskatīt sociālās drošības 
sistēmas, lai izvairītos no ievērojamas 
nelīdztiesības starp sieviešu un vīriešu 
pensiju līmeni, un apsvērt iespējas ieviest 
korekcijas koeficientus, ņemot vērā 
atšķirības iemaksās, kuras radušās 
nedrošas nodarbinātības vai mātes 
pienākumu veikšanas dēļ; 

Or.fr

Grozījums Nr. 61

Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir svarīga individuāla 
sociālā drošība un pensijas tiesības, lai 
sievietēm un vīriešiem garantētu 
ekonomisko neatkarību;

Or.en
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Grozījums Nr. 62
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda — tā kā līdzdalība 
ekonomiskajā, politiskajā un 
sabiedriskajā dzīvē ir jāīsteno kā personas 
tiesības, aktīvā integrācijas politikā būtu 
jāizmanto holistiska pieeja, lai izskaustu 
nabadzību un sociālo atstumtību, jo īpaši 
nodrošinot kvalitatīvu sociālo 
pakalpojumu un pakalpojumu ar 
vispārēju (tautsaimniecisku) nozīmi plašu 
pieejamību;

Or.en

Grozījums Nr. 63
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir viens 
no ilgtspējīgas izaugsmes, nodarbinātības, 
konkurētspējas un sociālās kohēzijas 
priekšnoteikumiem;

Or.it

Grozījums Nr. 64
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka saskaņā ar Eirobarometra 
īpašo apsekojumu „Dzimumu līdztiesība 
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ES 2009. gadā” Eiropā plaši tiek atzīta 
nepieciešamība samazināt atšķirību 
vīriešu un sieviešu darba samaksā;

Or.en

Grozījums Nr. 65
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka jāveic pasākumi Eiropas un 
valstu līmenī, lai saskaņotu ģimenes un 
darba dzīvi, kas ir to centienu daļa, kuri 
veltīti nabadzības izskaušanai un 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
pieejamības palielināšanai sievietēm; 
tādēļ aicina dalībvalstis uzlabot bērnu 
aprūpes sabiedrisko iestāžu darbību un 
stimulēt uzņēmumus radīt šādas iespējas 
savos uzņēmumos;

Or.el

Grozījums Nr. 66
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda, ka tikai pienācīgas kvalitātes 
darbs, kura pamatā ir Starptautiskās 
Darba organizācijas izstrādātie pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātības principi un 
„laba darba” princips, tostarp integrētā 
pieeja dzimumu līdztiesībai, kā arī 
vienlīdzīgas samaksas par vienādu darbu 
vienā darbavietā princips, var atbrīvot 
cilvēkus no nabadzības un sociālās 
atstumtības un tādējādi sekmēt plašu 
līdzdalību Eiropas sabiedrības politiskajā 
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un kultūras dzīvē;

Or.en

Grozījums Nr. 67
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atgādina, ka Eiropas gads cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību (2010) 
tika noteikts nevis kā plašsaziņas līdzekļu 
kampaņa, bet turpmākai daudzdimensiju 
politikas veicināšanai nabadzības 
izskaušanā un efektīvāku nabadzības 
noteikšanas rādītāju izstrādei; tādēļ 
aicina Komisiju sniegt objektīvu pārskatu 
par pasākumiem, ko dalībvalstis šajā 
sakarībā no jauna veikušas nabadzības un 
sociālās atstumtības pārvarēšanai;

Or.en

Grozījums Nr. 68
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzskata, ka, piemēram, darba 
samaksas, pensiju pabalstu un 
apdrošināšanas izmaksu nevienlīdzīgais 
apjoms sieviešu ekomisko un sociālo 
stāvokli padara neaizsargātāku;  tādēļ 
aicina dalībvalstis veicināt darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu, paredzot 
konkrētus pasākumus, piemēram, 
uzlabojot darba samaksas un darbā 
pieņemšanas procedūru pārredzamību, 
radot elastīga darbalaika iespējas un 
līdzsvarojot vecāku pienākumu veikšanai 
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nepieciešamās izmaksas;

Or.en

Grozījums Nr. 69
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, ka jāizstrādā atbilstošas 
nodarbinātības integrācijas un apmācības 
politikas pamatnostādnes valstu līmenī, kā 
arī jāveido īpaša nodokļu iekasēšanas 
kārtība mātēm vienvecāka ģimenēs, t. i., 
pasākumu kopums cīņā pret nabadzību, 
bērnu nabadzību un sociālo atstumtību;

Or.el

Grozījums Nr. 70
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d uzsver, ka jāveic pasākumi valstu un 
Eiropas līmenī kā to centienu daļa, kuri 
veltīti nabadzības izskaušanai sieviešu 
vidū, lai cīnītos pret diskrimināciju 
attiecībā uz iespējām darba tirgū un 
atalgojuma politiku;

Or.el

Grozījums Nr. 71
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5 d. aicina Komisiju un Padomi, 
izstrādājot politikas pamatnostādnes un 
pasākumus nākamajam atklātās 
koordinācijas metodes posmam attiecībā 
uz sociālo integrāciju un sociālo 
aizsardzību, sociālās integrācijas 
stratēģiju un pamatiniciatīvu 
„Eiropa 2020” par nabadzības un sociālās 
atstumtības apkarošanu, pienācīgi ņemt 
vērā Parlamenta prasības, kas paustas 
2007. gada 15. novembra rezolūcijā par 
sociālās realitātes analīzi[1[, 2008. gada 
9. oktobra rezolūcijā par sociālās 
integrācijas veicināšanu un nabadzības, 
tostarp bērnu nabadzības, apkarošanu 
ES[2], 2009. gada 6. maija rezolūcijā par 
tādu cilvēku aktīvu integrāciju, kuri ir 
atstumti no darba tirgus[3], un 2010. gada 
19. oktobra rezolūcijā par minimālā 
ienākuma nozīmi nabadzības apkarošanā 
un integrējošas sabiedrības attīstības 
veicināšanā Eiropā, un iesaistot visas 
ieinteresētās personas līdzdalības procesā;
([1]   Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0541.
[2]    Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0467.
[3]    Pieņemtie teksti, P6_TA(2009)0371.)

Or.en

Grozījums Nr. 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina Komisiju rūpīgi izpētīt tādus 
sociālās līdzdalības šķēršļus kā 
enerģētiskā nabadzība, finansiālā 
atstumtība un šķēršļus piekļuvei 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT);
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Or.en

Grozījums Nr. 73
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina dalībvalstis sadarbībā ar 
Komisiju un sociālajiem partneriem veikt 
pasākumus, lai novērstu nevienlīdzīgo 
attieksmi pret sievietēm, kuras ir atkarīgas 
no sociālo pabalstu sistēmām, jo, 
piemēram, pensija, kas pienākas 
atraitnēm, nav pietiekama pienācīgas 
kvalitātes dzīvei;

Or.el

Grozījums Nr. 74
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f uzsver — lai efektīvi apkarotu sieviešu 
nabadzību, visos pārvaldes līmeņos 
jākoordinē politikas virzieni cīņā ar 
bezdarbu un sociālo atstumtību; 

Or.el

Grozījums Nr. 75
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.f prasa, lai, izstrādājot pasākumus 
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„zaļākai” un klimatam labvēlīgākai 
ekonomikai, tie tiktu saskaņoti ar 
centieniem izskaust nabadzību; šajā 
sakarībā pauž bažas, ka dažās dalībvalstīs 
izmaksu segšana par mājokļa 
energoefektivitāti tiek nodota īrniekiem;

Or.en

Grozījums Nr. 76
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g atgādina, ka pret nabadzību un 
sociālo atstumtību ir jācīnās gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās, lai izpildītu 
Eiropas Savienības un dalībvalstu 
saistības līdz 2015. gadam sasniegt ANO 
Tūkstošgades attīstības mērķus;

Or.en

Grozījums Nr. 77
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.g aicina dalībvalstis sadarbībā ar 
Komisiju un sociālajiem partneriem 
izstrādāt plānus, lai paplašinātu sieviešu, 
jo īpaši minoritāšu pārstāvju, līdzdalību 
mūžizglītībā un apmācībā;

Or.el
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Grozījums Nr. 78
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka kredītu pieejamība 
sievietēm uzņēmējām ir ierobežota un ka 
tas ir būtisks šķērslis viņu profesionālajai 
pilnveidei un ekonomiskajai neatkarībai, 
un tas ir pretrunā ar vienlīdzīgas 
attieksmes principu;

Or.bg

Grozījums Nr. 79
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b aicina dalībvalstis sekmēt 
mūžizglītības programmu pieejamību, jo 
īpaši gados vecākām sievietēm;

Or.bg

Grozījums Nr. 80
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c norāda — tā kā trūkst piemērotas 
sociālas infrastruktūras, sievietes ir 
spiestas izvēlēties starp bērnu 
audzināšanu un profesionālo karjeru; 
aicina dalībvalstu valdības atzinīgi 
novērtēt bērnu audzināšanu un 
nodrošināt, ka tai veltītais laiks tiek 
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ieskaitīts pensijas aprēķinos, tādējādi 
dodot iespēju sievietēm saņemt pilnu 
pensiju; ierosina dalībvalstīm nodrošināt 
sievietēm atbilstošas un drošas pensijas;

Or.bg

Grozījums Nr. 81
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d atgādina dalībvalstīm, ka atbilstoša 
bērnu aprūpe ir dzimumu līdztiesības 
pamatdaļa darba tirgū;  tādēļ atgādina 
dalībvalstīm, cik svarīgi ir sasniegt 
Barselonas stratēģijas mērķus attiecībā uz 
bērnu aprūpi, tādējādi sekmējot sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un saskaņojot 
darba un privāto dzīvi;

Or.bg

Grozījums Nr. 82
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.e aicina dalībvalstis atvieglot imigranšu 
un etnisko minoritāšu sieviešu piekļuvi 
izglītības un apmācību programmām, 
kuras sekmēs viņu līdzdalību darba tirgū;

Or.bg
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Grozījums Nr. 83
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.f aicina dalībvalstis, pārskatot Padomes 
Direktīvu 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un 
veselības aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti, veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
novērstu darba ņēmēju sieviešu atlaišanu 
no darba grūtniecības un pēcdzemdību 
periodā; aicina dalībvalstis aktīvi rīkoties, 
lai novērstu diskrimināciju pret 
grūtniecēm darba tirgū, kā arī 
pasākumus, ar kuriem nodrošina, ka 
mātes stāvoklis neietekmē strādājošo 
sieviešu tiesības uz pensiju un ka pensijas 
apjomu neietekmē tas, ka sievietes ir 
izmantojušas maternitātes atvaļinājumu;

Or.bg


