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Grozījums Nr. 1
Karima Delli

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, radot vislabāko vidi, lai 
saglabātu un attīstītu spēcīgu, 
konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un 
daudzveidīgu Eiropas rūpniecisko pamatu 
un atbalstītu ražošanas nozaru pāreju uz 
lielāku enerģijas un resursu efektivitāti, ir 
nepieciešams nodrošināt arī pienācīgu 
nodarbinātību un sociālo kohēziju;

1. uzskata, ka, radot vislabāko vidi, lai 
saglabātu un attīstītu spēcīgu, 
konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un 
daudzveidīgu Eiropas rūpniecisko pamatu 
un atbalstītu ražošanas nozaru, jo īpaši 
būvniecības nozares, pāreju uz lielāku 
enerģijas un resursu efektivitāti, ir 
nepieciešams nodrošināt arī pienācīgu 
nodarbinātību un sociālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Frank Engel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka, radot vislabāko vidi, lai 
saglabātu un attīstītu spēcīgu, 
konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un 
daudzveidīgu Eiropas rūpniecisko pamatu 
un atbalstītu ražošanas nozaru pāreju uz 
lielāku enerģijas un resursu efektivitāti, ir 
nepieciešams nodrošināt arī pienācīgu 
nodarbinātību un sociālo kohēziju;

1. uzskata, ka, radot vislabāko vidi, lai 
saglabātu un attīstītu spēcīgu, 
konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un 
daudzveidīgu Eiropas rūpniecisko pamatu 
un atbalstītu ražošanas nozaru pāreju uz 
lielāku enerģijas un resursu efektivitāti, ir 
nepieciešams nodrošināt pienācīgu 
nodarbinātību un sociālo kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Sergio Gutiérrez Prieto

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

1.a MVU nodrošina vairāk kā 2/3 darba 
vietu rūpniecībā, tāpēc MVU labklājība ir 
svarīga, lai samazinātu bezdarbu un 
veicinātu jaunu darba vietu rašanos, 
labklājību un izaugsmi ES. Ņemot vērā 
lielo un sarežģīto konkurenci, ar kādu ES 
MVU saskaras sakarā ar jauno tirgus 
ekonomikas valstu izaugsmi, kā arī to, ka 
finanšu krīze ir pastiprinājusi MVU 
ikdienas grūtības, atbalsts šiem 
uzņēmumiem ir jāuzskata par prioritāti. 
Ierosina noteikt tālejošus mērķus attiecībā 
uz turpmāku administratīvā sloga 
samazināšanu un MVU administratīvās 
vides vienkāršošanu, jo īpaši saistībā ar 
jaunu uzņēmumu veidošanu; turpināt 
vienkāršot noteikumus saistībā ar finanšu 
atbalstu un Eiropas iniciatīvas 
programmām, piemēram, JASMINE vai 
JEREMIE; vēl vairāk palielināt EIB 
lomu, lai atvieglotu MVU piekļuvi 
finansējumam, kā arī īstenot jaunas 
pozitīvas stratēģijas uzņēmējdarbības 
rosināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Frank Engel

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka ir nepieciešams saglabāt 
un stiprināt Eiropas rūpniecību pasaules 
mērogā, jo īpaši ņemot vērā jaunās 
iespējas rūpniecībai, kuras rada ES 
apņemšanās ieguldīt tādās jomās kā, 
piemēram, cīņa ar klimata pārmaiņām un 
enerģētika, kas radīs jaunas 
nodarbinātības iespējas nozarēs, kur 
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nepieciešamas augsta līmeņa prasmes; 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Frank Engel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina veikt ieguldījumus Eiropas 
rūpniecības darbaspēkā, īpašu vērību veltot 
nozaru sociālajam dialogam, lai pārvaldītu 
strukturālas izmaiņas, ko izraisa 
globalizācija un tādas ekonomikas 
veicināšana, kurā resursus un enerģiju 
patērē efektīvi;

2. aicina pārskatīt ieguldījumus Eiropas 
rūpniecības darbaspēkā, īpašu vērību veltot 
nozaru sociālajam dialogam, lai pārvaldītu 
strukturālas izmaiņas, ko izraisa 
globalizācija un tādas ekonomikas 
veicināšana, kurā efektīvi patērē resursus 
un enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Karima Delli

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina veikt ieguldījumus Eiropas 
rūpniecības darbaspēkā, īpašu vērību veltot 
nozaru sociālajam dialogam, lai pārvaldītu 
strukturālas izmaiņas, ko izraisa 
globalizācija un tādas ekonomikas 
veicināšana, kurā resursus un enerģiju 
patērē efektīvi;

2. aicina veikt ieguldījumus Eiropas 
rūpniecības darbaspēkā, īpašu vērību veltot 
nozaru sociālajam dialogam, lai pārvaldītu 
strukturālas izmaiņas, ko izraisa 
globalizācija un tādas ekonomikas 
veicināšana, kurā resursus un enerģiju 
patērē efektīvi; mudina rīkot sarunas par 
darba koplīgumu slēgšanu, lai 
rūpniecības nozarē samazinātu darba 
samaksas nevienlīdzību; mudina sociālos 
partnerus tajās nozarēs, kurās 
nodarbinātība samazinās, jau savlaicīgi 
sākt risināt problēmas un pārejas posmā 
atbalstīt gan atsevišķus darba ņēmējus, 
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gan nozari kopumā; uzsver to, cik svarīga 
ir pārejas drošība, ko sniedz strādājošas 
sociālās drošības sistēmas, jo tā var 
veicināt individuālus lēmumus pāriet 
strādāt uz nozarēm, kurās tiek radītas 
darba vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Roger Helmer

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina īstenot visus iespējamos 
pasākumus, kuru mērķis ir veicināt 
inovatīvas nozares un jaunas 
tehnoloģijas, veicot, piemēram, nodokļu 
un administratīvā sloga samazināšanu un 
nepieļaujot pārmērīgu regulējumu, lai 
tādējādi panāktu izaugsmi un radītu 
jaunas darba vietas; 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Frank Engel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka jaunu ilgtermiņa stratēģiju
attiecībā uz ilgtspējīgu ES rūpniecību 
vajadzētu panākt vērā ņemamu 
darbaspēka pārvirzīšanos uz nozarēm ar 
zemām oglekļa emisijām, padarīt 
zināšanas un jaunradi par cilvēku, 
uzņēmumu un reģionu svarīgāko resursu 
un aktīvi atbalstīt jauninājumus, 

3. uzskata, ka jauna ilgtermiņa stratēģija
attiecībā uz ilgtspējīgu ES rūpniecību ir 
nepieciešama sastāvdaļa stratēģijā „ES 
2020”, un ka tajā galvenā uzmanība 
jāpievērš pašām mūsdienīgākajām 
nozarēm, kuras var būt konkurētspējīgas 
pasaules mērogā un ar kurām veicina 
novatoriskus tehnoloģiskus risinājumus 
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ieguldījumus un darba vietu radīšanu 
jaunās jomās;

tādās jomās kā enerģijas apgāde un 
oglekļa emisiju samazināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ar jaunu ilgtermiņa stratēģiju 
attiecībā uz ilgtspējīgu ES rūpniecību 
vajadzētu panākt vērā ņemamu darbaspēka 
pārvirzīšanos uz nozarēm ar zemām 
oglekļa emisijām, padarīt zināšanas un 
jaunradi par cilvēku, uzņēmumu un 
reģionu svarīgāko resursu un aktīvi 
atbalstīt jauninājumus, ieguldījumus un 
darba vietu radīšanu jaunās jomās;

3. uzskata, ka ES ir jāstrādā vairāk, lai 
palielinātu tās konkurētspēju, jo mazinās 
ražīguma atšķirība salīdzinājumā ar 
jaunajām tirgus ekonomikas valstīm, 
tāpēc ar jaunu ilgtermiņa stratēģiju 
attiecībā uz ilgtspējīgu ES rūpniecību 
vajadzētu panākt vērā ņemamu darbaspēka 
pārvirzīšanos uz nozarēm ar zemām 
oglekļa emisijām, padarīt zināšanas un 
jaunradi par cilvēku, uzņēmumu un 
reģionu svarīgāko resursu un aktīvi 
atbalstīt jauninājumus, ieguldījumus un 
darba vietu radīšanu jaunās jomās, jo īpaši 
nodrošinot jauniešu piekļuvi šīm 
jaunajām jomām; ES uzņēmumu un jo 
īpaši MVU aktīvāka starptautiska darbība 
arī būs veids, kā stiprināt Eiropas 
konkurētspēju un izaugsmes iespējas 
globalizācijas apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Karima Delli

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ar jaunu ilgtermiņa stratēģiju 3. uzskata, ka ar jaunu ilgtermiņa stratēģiju 
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attiecībā uz ilgtspējīgu ES rūpniecību 
vajadzētu panākt vērā ņemamu darbaspēka 
pārvirzīšanos uz nozarēm ar zemām 
oglekļa emisijām, padarīt zināšanas un 
jaunradi par cilvēku, uzņēmumu un 
reģionu svarīgāko resursu un aktīvi 
atbalstīt jauninājumus, ieguldījumus un 
darba vietu radīšanu jaunās jomās; 

attiecībā uz ilgtspējīgu ES rūpniecību 
vajadzētu panākt vērā ņemamu darbaspēka 
pārvirzīšanos uz nozarēm ar zemām 
oglekļa emisijām, padarīt zināšanas un 
jaunradi par cilvēku, uzņēmumu un 
reģionu svarīgāko resursu, sekmēt sociālu 
ekonomiku un aktīvi atbalstīt 
jauninājumus, ieguldījumus, profesionālo 
izglītību, mūžizglītību, zināšanu un 
prasmju nodošanu un kvalitatīvu darba 
vietu radīšanu jaunās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Frank Engel

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a prasa panākt vērā ņemamu 
darbaspēka pārvirzīšanos uz nozarēm ar 
zemām oglekļa emisijām, padarīt 
zināšanas un jaunradi par cilvēku, 
uzņēmumu un reģionu svarīgāko resursu, 
kā arī aktīvi atbalstīt jauninājumus, 
ieguldījumus un darba vietu radīšanu 
jaunās jomās, kurās ar lielo starptautisko 
konkurenci jācīnās, veicot atbilstošus 
ieguldījumus un apvienojot zināšanas un 
resursus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Karima Delli

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

3.a uzsver nepieciešamību veicināt 
jauniešu piekļuvi darba tirgum, 
nodrošinot prakses vietas ar taisnīgu 
atlīdzību un kvalitatīvas mācekļu vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Karima Delli

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina rūpniecību iesaistīties 
jauninājumu izstrādē vides jomā, lai 
tādējādi palielinātu nodarbinātības 
iespējas; šajā sakarībā atzīmē, ka 
uzņēmēju informēšanai, demonstrējot 
viņiem jaunas uzņēmējdarbības iespējas, 
būs izšķirīga nozīme, lai gūtu panākumus 
stratēģijā, kuras mērķis ir efektīva resursu 
izmantošana ekonomikā un ilgtspējīgu 
nozaru izveide;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot 
visu strādājošo zināšanas, lai nodrošinātu 
pārkvalifikāciju un jaunajām darba vietām 
nepieciešamās prasmes. To vajadzētu 
finansēt no valsts un privātā sektora 

4. uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot 
visu strādājošo zināšanas neatkarīgi no 
viņu vecuma un spējām, lai nodrošinātu 
pārkvalifikāciju un jaunajām darba vietām 
nepieciešamās prasmes. To vajadzētu 
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līdzekļiem un vienlaikus īstenot arī Eiropas 
Sociālā fonda darbības virziena maiņu, 
nodrošinot izglītības un apmācības 
individuālus risinājumus; 

finansēt no valsts un privātā sektora 
līdzekļiem un vienlaikus īstenot arī Eiropas 
Sociālā fonda darbības virziena maiņu, 
nodrošinot izglītības un apmācības 
individuālus risinājumus, tajā skaitā 
izmantojot profesionālas pārejas 
ienākumu shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot 
visu strādājošo zināšanas, lai nodrošinātu 
pārkvalifikāciju un jaunajām darba vietām 
nepieciešamās prasmes. To vajadzētu 
finansēt no valsts un privātā sektora 
līdzekļiem un vienlaikus īstenot arī 
Eiropas Sociālā fonda darbības virziena 
maiņu, nodrošinot izglītības un apmācības 
individuālus risinājumus;

4. uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot 
visu strādājošo zināšanas, lai nodrošinātu 
pārkvalifikāciju un jaunajām darba vietām 
nepieciešamās prasmes, un tāpēc aicina 
dalībvalstis un uzņēmumus kopīgi 
nodrošināt izglītības un apmācības 
individuālus risinājumus; atzīmē, ka 
Eiropas Sociālā fonda darbības jomu šajā 
sakarībā paplašināt nevajadzētu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot 
visu strādājošo zināšanas, lai nodrošinātu 
pārkvalifikāciju un jaunajām darba vietām 
nepieciešamās prasmes. To vajadzētu 
finansēt no valsts un privātā sektora 
līdzekļiem un vienlaikus īstenot arī Eiropas 

4. uzskata, ka ir nepieciešams pilnveidot 
visu strādājošo zināšanas, lai nodrošinātu 
pārkvalifikāciju un jaunajām darba vietām 
nepieciešamās prasmes; tā būs īpaši 
svarīga stratēģija, lai mazinātu bezdarbu 
un jo īpaši jaunatnes bezdarbu, kurš 
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Sociālā fonda darbības virziena maiņu, 
nodrošinot izglītības un apmācības 
individuālus risinājumus;

krīzes dēļ ES sasniedzis augstāko līmeni.
To vajadzētu finansēt no valsts un privātā 
sektora līdzekļiem un vienlaikus īstenot arī 
Eiropas Sociālā fonda darbības virziena 
maiņu, nodrošinot izglītības un apmācības 
individuālus risinājumus; jauniem 
centieniem risināt kvalifikācijas trūkumus 
daudzās nozarēs vajadzētu padarīt šo 
jautājumu par prioritāti vairākās politikas 
jomās, piemēram izglītības, darba tirgus 
un zinātnes politikā. Būs arī nepieciešams 
ES līmenī un ar sociālo partneru 
piedalīšanos uzraudzīt jaunu 
kvalifikācijas nepieciešamību rašanos un 
kvalifikācijas padomju veidošanu dažādās 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Karima Delli

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ar „rūpniecības politiku 
globalizācijas laikmetā” var sasniegt 
iecerētos mērķus tikai tad, ja tajā būs 
ietverta analīze par pašlaik pastāvošām 
reģionālām atšķirībām, ko radījusi no 
globalizācijas izrietoša rūpniecības 
likvidācija; šajā sakarībā uzsver ES 
reģionālās politikas un struktūrfondu 
izšķirošo nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Karima Delli

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b norāda, ka jaunas darba vietas tiek 
radītas, arī nodrošinot apmācību un 
mūžizglītību darbiniekiem, kurus 
skārušas pārmaiņas uzņēmuma vai 
nozares ražošanas procesos; aicina ES 
izstrādāt sistēmu pārmaiņu un jo īpaši 
ražošanas pārstrukturēšanas plānošanai, 
sniedzot visiem pārmaiņu skartajiem 
darba ņēmējiem tiesības piedalīties 
apmācības un mūžizglītības shēmās;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina uzlabot un vienkāršot ne tikai 
ES, bet arī trešās valstīs gūtas 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, lai 
rūpniecībā varētu efektīvāk apmierināt 
prasības pēc kvalificēta darbaspēka;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Roger Helmer

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka uzņēmējdarbības un 
izglītības nozaru sadarbība ir pareizais 
līdzeklis, lai sagatavotu kvalificētu 
darbaspēku un cīnītos pret strukturālo 
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bezdarbu, jo īpaši rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Roger Helmer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un 
piedāvāt atbalstu profesionālai pārejai, lai 
samazinātu sociālo nevienlīdzību, 
veicinātu Starptautiskās Darba 
organizācijas pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības programmu un izmantotu 
ES nodarbinātības vadlīnijas, precizējot 
drošības garantijas, kādas visā dzīves cikla 
laikā sniedz attiecībā uz dažādu veidu 
profesionālo pāreju;

5. aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un 
piedāvāt atbalstu profesionālai pārejai, lai 
samazinātu sociālo nevienlīdzību un 
izmantotu ES nodarbinātības vadlīnijas, 
precizējot drošības garantijas, kādas visā 
dzīves cikla laikā sniedz attiecībā uz 
dažādu veidu profesionālo pāreju;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Karima Delli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un 
piedāvāt atbalstu profesionālai pārejai, lai 
samazinātu sociālo nevienlīdzību, veicinātu 
Starptautiskās Darba organizācijas 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
programmu un izmantotu ES 
nodarbinātības vadlīnijas, precizējot 
drošības garantijas, kādas visā dzīves cikla 
laikā sniedz attiecībā uz dažādu veidu 
profesionālo pāreju;

5. aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un 
piedāvāt atbalstu profesionālai pārejai, lai 
samazinātu sociālo nevienlīdzību, 
piemēram, izmantojot profesionālas 
pārejas ienākumu shēmas, veicinātu 
Starptautiskās Darba organizācijas 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātības 
programmu un izmantotu ES 
nodarbinātības vadlīnijas, precizējot 
drošības garantijas, kādas visā dzīves cikla 
laikā sniedz attiecībā uz dažādu veidu 
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profesionālo pāreju;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Thomas Mann

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Komisiju jo īpaši aicina izstrādāt 
tiesisko regulējumu pārrobežu darba 
koplīgumu slēgšanai, lai nodrošinātu 
pārrobežu nolīgumu izpildāmību un 
risinātu problēmas, kas saistītas ar darba 
organizēšanu, darba apstākļiem un 
apmācību.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Roger Helmer

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Komisiju jo īpaši aicina izstrādāt 
tiesisko regulējumu pārrobežu darba 
koplīgumu slēgšanai, lai nodrošinātu 
pārrobežu nolīgumu izpildāmību un 
risinātu problēmas, kas saistītas ar darba 
organizēšanu, darba apstākļiem un 
apmācību.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Frank Engel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Komisiju jo īpaši aicina izstrādāt
tiesisko regulējumu pārrobežu darba 
koplīgumu slēgšanai, lai nodrošinātu
pārrobežu nolīgumu izpildāmību un 
risinātu problēmas, kas saistītas ar darba 
organizēšanu, darba apstākļiem un 
apmācību.

6. Komisiju jo īpaši aicina sagatavot 
redzējumu par tiesisko regulējumu 
pārrobežu darba koplīgumu slēgšanai, lai 
padarītu iespējamus pārrobežu nolīgumus
un risinātu problēmas, kas saistītas ar darba 
organizēšanu, darba apstākļiem un 
apmācību.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Karima Delli

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. Komisiju jo īpaši aicina izstrādāt tiesisko 
regulējumu pārrobežu darba koplīgumu 
slēgšanai, lai nodrošinātu pārrobežu 
nolīgumu izpildāmību un risinātu 
problēmas, kas saistītas ar darba 
organizēšanu, darba apstākļiem un 
apmācību.

6. Komisiju jo īpaši aicina izstrādāt tiesisko 
regulējumu pārrobežu darba koplīgumu 
slēgšanai, lai nodrošinātu pārrobežu 
nolīgumu izpildāmību un risinātu 
problēmas, kas saistītas ar darba 
organizēšanu, darba nosacījumiem, darba 
apstākļiem un apmācību.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Sergio Gutiérrez Prieto

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

6a. aicina Komisiju aktīvi īstenot ES 
konkurences politiku, lai vēl vairāk 
samazinātu šķēršļus vienotā tirgus 
veiksmīgai darbībai; šā mērķa 
sasniegšanai būs ļoti svarīga stingrāka 
tirgu uzraudzība ikvienā nozarē. Ir ļoti 
svarīgi īstenot ES rūpniecības nozīmīgu 
pārstrukturēšanu, lai veicinātu ražīgumu 
un stiprinātu ekonomikas atveseļošanos, 
izaugsmi un darba vietu radīšanu, kā arī 
lai nodrošinātu Eiropas sociālo modeli. 
Vienotā tirgus efektīva darbība ir svarīga, 
lai Eiropas mērogā varētu pilnībā 
izmantot apjomradītus un diversifikācijas 
radītus ietaupījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju turpināt izstrādāt 
integrētu pieeju, apvienojot visus politikas 
virzienus, kuriem ir ietekme uz rūpniecību 
un jo īpaši darba vietu radīšanu ES 
rūpniecībā; proti, ilgtspējas, reģionālās 
politikas un sociālās politikas virzienus, 
izglītības, tirdzniecības, konkurences un 
makroekonomikas politikas jomas;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka Eiropas Savienības 
ekonomiskajai, sociālajai un 
ekoloģiskajai nākotnei ir ļoti svarīgi, lai 
jaunieši būtu informēti par 
nepieciešamību iegūt augsta līmeņa 
specializētu un vispārēju izglītību saistībā 
ar viņu vēlāku nodarbinātību rūpniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzstājīgi aicina Komisiju veikt 
steidzamus pasākumus pret to, ka, no 
vienas puses, ārvalstu darba ņēmējus no 
trešām valstīm, kur maksā zemas algas, 
pieņem darbā valstīs ar augstu algu 
līmeni, taču nozarēs, kurās maksā mazas 
algas, un, no otras puses, pret to, ka 
uzņēmumus no valstīm ar augstu algu 
līmeni pārceļ uz valstīm, kur maksā zemas 
algas, jo minētās parādības nodara lielu 
kaitējumu abu grupu valstu 
ekonomiskajām struktūrām, vienlaikus 
arī nopietni apdraudot darba tirgu valstīs 
ar augstu algu līmeni;

Or. en


