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Grozījums Nr. 1
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
-1. atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā horizontālo sociālo klauzulu, 
kas minēta Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
9.a atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 
Padomes direktīvai par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi 
no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas 
(COM(2008)0426) un Parlamenta nostāju 
attiecībā uz to;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
9.b atsauce (jauna) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 4
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas ziņojumu un Ekonomikas 
un monetārās komitejas, Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības 
komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus 
(A7-0000/2010),

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas ziņojumu un atbilstīgi 
Reglamenta 50. pantam sagatavoto 
Ekonomikas un monetārās komitejas 
atzinumu, kā arī Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komitejas, Iekšējā tirgus un 
patērētāju aizsardzības komitejas un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā cilvēki ienāk darba tirgū vēlākā 
vecumā, jo ilgāk izglītojas un saņem 
augstāku izglītību, cilvēki vidēji atstāj 
darba tirgu pirms likumā noteiktā pensijas 
vecuma sasniegšanas un pieaug ilgmūžība;

A. tā kā mūsdienās cilvēki ienāk darba 
tirgū vēlākā vecumā, jo ilgāk izglītojas un 
daži saņem augstāku izglītību, cilvēki 
vidēji atstāj darba tirgu pirms likumā 
noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, 
viņu darba dzīve mijas ar neaktīviem 
periodiem un pieaug dzīves ilgums;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, 
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Veronica Lope Fontagné, Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā cilvēki ienāk darba tirgū vēlākā 
vecumā, jo ilgāk izglītojas un saņem 
augstāku izglītību, cilvēki vidēji atstāj 
darba tirgu pirms likumā noteiktā pensijas 
vecuma sasniegšanas un pieaug ilgmūžība;

A. tā kā cilvēki ienāk darba tirgū vēlākā 
vecumā, jo bezdarbs visvairāk skar 
jauniešus, kuriem ir zems kvalifikācijas 
līmenis, cilvēki ilgāk izglītojas un saņem 
augstāku izglītību, turklāt cilvēki vidēji 
atstāj darba tirgu pirms likumā noteiktā 
pensijas vecuma sasniegšanas un pieaug 
ilgmūžība;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā cilvēki ienāk darba tirgū vēlākā 
vecumā, jo ilgāk izglītojas un saņem 
augstāku izglītību, cilvēki vidēji atstāj 
darba tirgu pirms likumā noteiktā pensijas 
vecuma sasniegšanas un pieaug ilgmūžība;

A. tā kā cilvēki ienāk darba tirgū vēlākā 
vecumā nekā senāk, jo ilgāk izglītojas un 
saņem augstāku izglītību, cilvēki vidēji 
atstāj darba tirgu pirms likumā noteiktā 
pensijas vecuma sasniegšanas un pieaug 
ilgmūžība;

Or. de

Grozījums Nr. 8
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā finanšu un ekonomikas krīze ir 
ievērojami palielinājusi galvenās 
demogrāfiskās problēmas, ar ko saskaras 
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ES;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a atgādinot dalībvalstīm, ka to 
pienākums ir rast risinājumus, lai 
nodrošinātu, ka pensiju sistēmas sniedz 
atbilstīgus ienākumus vecumdienās, 
nodrošinot ikvienam cilvēka cienīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā samazinās to cilvēku skaits, kuri 
pievienojas darba tirgum (darbspējīga 
vecuma iedzīvotāju skaits ES sāks sarukt 
no 2012. gada), un palielinās pensionāru 
skaits (2008. gadā ES uz katriem četriem 
iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā bija 
viens iedzīvotājs 65 vai vairāk gadu 
vecumā, 2020. gadā šī attiecība būs pieci 
pret vienu, bet 2060. gadā — divi pret 
vienu);

B. tā kā saskaņā ar jaunākajiem datiem 
samazinās to cilvēku skaits, kuri 
pievienojas darba tirgum (darbspējīga 
vecuma iedzīvotāju skaits ES sāks sarukt 
no 2012. gada), un palielinās pensionāru 
skaits (2008. gadā ES uz katriem četriem 
iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā bija 
viens iedzīvotājs 65 vai vairāk gadu 
vecumā, 2020. gadā šī attiecība būs pieci 
pret vienu, bet 2060. gadā — divi pret 
vienu); tā kā šajā jomā attīstība noris 
dažādi atkarībā no dalībvalstu 
demogrāfiskajām atšķirībām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 11
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā samazinās to cilvēku skaits, kuri 
pievienojas darba tirgum (darbspējīga 
vecuma iedzīvotāju skaits ES sāks sarukt 
no 2012. gada), un palielinās pensionāru 
skaits (2008. gadā ES uz katriem četriem 
iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā bija 
viens iedzīvotājs 65 vai vairāk gadu 
vecumā, 2020. gadā šī attiecība būs pieci 
pret vienu, bet 2060. gadā — divi pret 
vienu);

B. tā kā samazinās to cilvēku skaits, kuri 
pievienojas darba tirgum (darbspējīga 
vecuma iedzīvotāju skaits ES sāks sarukt 
no 2012. gada), un palielinās pensionāru 
skaits (saskaņā ar nopietniem 
novērtējumiem 2008. gadā ES uz katriem 
četriem iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā 
bija viens iedzīvotājs 65 vai vairāk gadu 
vecumā, 2020. gadā šī attiecība būs pieci 
pret vienu, bet 2060. gadā — divi pret 
vienu);

Or. de

Grozījums Nr. 12
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā atbilstošu, noturīgu un drošu 
pensiju nodrošināšana nesaraujami ir 
saistīta ar augstākiem nodarbinātības 
līmeņiem, lielāku produktivitāti un 
ekonomikas izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā Eiropas Savienības ekonomikas 
pārvaldībā būtu jāņem vērā holistiska 
pieeja, kā izklāstīts šajā Zaļajā grāmatā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba 
pieaugumu, palielinot budžeta deficītu 
daudzās dalībvalstīs un radot problēmas ar 
finansējumu pensijām, kuras finansē ar 
nodokļiem vai citā veidā,

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba 
pieaugumu, palielinot budžeta deficītu un 
nabadzību, jo īpaši gados vecāku sieviešu 
un jauniešu vidū, daudzās dalībvalstīs un 
radot problēmas ar finansējumu pensijām, 
kuras finansē ar nodokļiem vai citā veidā,

Or. it

Grozījums Nr. 15
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba 
pieaugumu, palielinot budžeta deficītu 
daudzās dalībvalstīs un radot problēmas ar 
finansējumu pensijām, kuras finansē ar 
nodokļiem vai citā veidā,

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba 
pieaugumu, palielinot budžeta deficītu 
daudzās dalībvalstīs un radot problēmas ar 
finansējumu pensijām, kuras finansē ar 
nodokļiem vai citā veidā, un tā kā šajā 
krīzē ir atklājusies atsevišķu pensiju 
fondu sistēmu nestabilitāte,

Or. fr
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Grozījums Nr. 16
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba 
pieaugumu, palielinot budžeta deficītu 
daudzās dalībvalstīs un radot problēmas ar 
finansējumu pensijām, kuras finansē ar 
nodokļiem vai citā veidā,

D. tā kā finanšu krīze ir izraisījusi bezdarba 
pieaugumu, nabadzību un sociālo 
atstumtību, palielinot budžeta deficītu 
daudzās dalībvalstīs un radot problēmas ar 
finansējumu pensijām, kuras finansē ar 
nodokļiem vai citā veidā,

Or. lt

Grozījums Nr. 17
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā krīzes ietekme uz dalībvalstīm 
un pensiju sistēmām jāskata diferencēti, 
jo īpaši tāpēc, ka dalībvalstu pensiju 
sistēmas krasi atšķiras un tādējādi nevar 
būt vispārēju ES mēroga uzlabošanas vai 
modernizācijas priekšlikumu; turklāt tā 
kā dažas dalībvalstis jau iepriekšējos 
gados sagatavojušas pamatu pensiju 
modernizācijai;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā mērķim, kas ES 2020. gada 
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stratēģijā paredz sasniegt 75 % 
nodarbinātības līmeni, ir jāsekmē pensiju 
sistēmu ilgtspējību,

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā pensija ne vien palīdz uzkrāt 
kapitālu, bet arī nodrošina līdzekļus līdz 
mūža galam,

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā pieaugošais pagaidu vai 
nestabilo darbavietu pārsvars samazina 
iemaksas pensiju sistēmās un apdraud 
minēto sistēmu stabilitāti un nākotnes 
pensiju atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā pensiju fondu izveidē jāņem 
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vērā riska mazināšana un šoka 
absorbēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā pensiju sistēmu ilgtspējība 
atsevišķās dalībvalstīs rada bažas ES 
kopumā, jo gan vecāka gadagājuma 
cilvēku nabadzība, gan nākotnē paredzētie 
valsts finanšu ierobežojumi skar visu ES; 
tā kā otrā un trešā līmeņa pensijas līdzekļi 
(darba devēju un privātās sistēmas) tiek 
ieguldīti aiz valstu robežām un tā kā 
pensiju fondi iegūst lielāku ietekmi 
finanšu tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
D.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.b tā kā aprēķināts, ka pensiju 
neatbilstība ES 27 valstīs gadā ir EUR 
1,9 triljoni jeb 19 % no ES 2010. gada 
IKP (pensiju neatbilstība ir starpība starp 
pašreizējo pensijas nodrošinājumu un 
pensijas nodrošinājumu, kas būs 
vajadzīgs tiem cilvēkiem, kuri dosies 
pensijā laikā no 2011. līdz 2051. gadam, 
lai saglabātu salīdzināmu dzīves standartu 
pēc aiziešanas pensijā);

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
D.c apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.c tā kā šo pensiju neatbilstību var 
novērst ar vairākiem dažādiem 
pasākumiem, kas skaidri jānosaka un 
jāizstrādā dalībvalstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
D.b apsvērums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.b tā kā tendence attiecībā uz 
papildpensijām rada risku cilvēkiem, kam 
ir pagaidu vai nepilnas slodzes darba 
līgumi, kas nenodrošina pietiekamas 
pensijas tiesības; tā kā ES jābūt vadošajai 
nozīmei, novēršot ar vecumu saistīto 
diskrimināciju darba tirgū un aizstāvot 
tādu darba ņēmēju pensijas tiesības, kam 
ir nestandarta darba līgumi vai kam ir 
bijuši karjeras pārtraukumi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 



AM\853021LV.doc 13/198 PE454.538v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai 
valstu un ES līmenī dotu svaigu impulsu 
vecuma pensiju aizsardzībai;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai 
valstu un ES līmenī dotu svaigu impulsu 
vecuma pensiju aizsardzībai;

1. noteikti iestājas pret Zaļajā grāmatā 
izmantoto pieeju, kurā norādīts, ka „ir 
steidzami jāpārskata garantētās pensijas, 
ņemot vērā to, cik lielu ieguldījumu var 
gaidīt no pārējās ekonomikas un no valstu 
budžetiem”, un aicināts izveidot Eiropas 
iekšējā tirgus pensiju fondus, kas no 
jauna atvērtu finanšu kazino un radītu 
jaunas iespējas spekulācijai, nevis 
ierobežotu to, tādējādi pat vēl vairāk 
apdraudot pensiju atbilstību, drošību un 
ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai 
valstu un ES līmenī dotu svaigu impulsu 
vecuma pensiju aizsardzībai;

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā pausto
iniciatīvu, lai valstu un ES līmenī 
sasniegtu piemērotas, ilgtspējīgas un 
drošas Eiropas pensiju sistēmas;
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Or. de

Grozījums Nr. 29
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai valstu 
un ES līmenī dotu svaigu impulsu vecuma 
pensiju aizsardzībai;

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai — jo 
īpaši ievērojot subsidiaritāti — valstu un 
ES līmenī dotu svaigu impulsu vecuma 
pensiju aizsardzībai;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai valstu 
un ES līmenī dotu svaigu impulsu vecuma 
pensiju aizsardzībai;

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai valstu 
un ES līmenī dotu svaigu impulsu vecuma 
pensiju atbilstīgai aizsardzībai, saglabājot 
to finansiālo stabilitāti ilgtermiņā;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai valstu 
un ES līmenī dotu svaigu impulsu vecuma 

1. atzinīgi vērtē Zaļajā grāmatā izmantoto 
holistisko pieeju, kas vērsta uz to, lai valstu 
un ES līmenī dotu svaigu impulsu vecuma 
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pensiju aizsardzībai; pensiju aizsardzībai; tomēr norāda, ka 
secinājumi ir ierobežojoši attiecībā uz 
pensionēšanās vecumu un dažādu līmeņu 
piedāvātajām iespējām;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a viennozīmīgi noraida tādus jaunus ES 
tiesību aktus, ar ko paredzēts saskaņot un 
apšaubīt darbojošās valstu pensiju 
sistēmas vai apgrūtināt to īstenošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzsver, ka demogrāfiskās pārmaiņas ir 
prognoze, kas balstās uz statistisko 
iespējamību, un ka, kā apliecināja nesenā 
krīze, nav iespējams noteikt pietiekamus 
kritērijus, lai paredzētu turpmākās 
attīstības tendences;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Thomas Mann

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

1.b konstatē, ka spēkā esošais Eiropas 
saskaņošanas un tiesiskais regulējums 
par paaudžu solidaritātes pensiju 
sistēmām un darba devēju pensijas 
sistēmām ir pilnīgi pietiekams, daļēji 
veiksmīgi funkcionē vairāk nekā 50 gadus 
un nav jāpaplašina;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzsver, ka paredzamais dzīves ilgums 
ir atkarīgs no daudziem faktoriem, ka 
darba apstākļi un darba drošība ir 
izšķiroši un ka tādējādi īpaša uzmanība 
jāpievērš tiem nodarbinātības veidiem, kas 
saistīti ar augstu psihiskās un fiziskās 
spriedzes pakāpi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c uzskata — lai gan sagaidāms, ka 
dzimstības līmenis samazināsies, 
ekonomikas produktivitāte pastāvīgi 
palielinās un iespējams kompensēs 
turpmākās izmaksas par pensiju 
sistēmām;
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Or. en

Grozījums Nr. 37
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
1.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.c uzsver, ka paaudžu solidaritātes valsts 
pensiju sistēmas finanšu un ekonomikas 
krīzes pārbaudījuma laikā apliecinājušas 
savu stabilitāti un uzticamību;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
1.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.d noraida termina „atbilstība” definīciju 
saistībā ar pensijām, darba devēju 
pensijām vai ienākumiem no pensijām, 
pamatojoties uz subsidiaritātes principu 
un valstu pensiju sistēmu atšķirībām;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.e punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.e uzsver, ka ne tikai ekonomikas krīzes 
laikā uz privātajiem pensiju fondiem un 
darba devēju pensijām attiecas tirgus 
pārmaiņas un rezultātā tie saskaras ar 
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zaudējumu risku, pamatojoties uz tirgus 
svārstībām un iespējamo maksātnespēju; 
turklāt atzīmē, ka nav pierādījumu tam, 
ka labāks regulējums var novērst šos 
riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.f punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.f norāda, ka aizvien netipiskāko darba 
apstākļu un pieaugošā pagaidu 
nodarbinātības līmeņa rezultātā veidojas 
ļoti zems atalgojums, stāvoklis, kas 
vienkārši izslēdz daudzus darba ņēmējus 
no trešā līmeņa pensiju sistēmām un 
padara viņus neaizsargātus pret 
nabadzību vecumdienās;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.g punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.g norāda, ka darba devēju pensiju 
sistēmas tiek piedāvātas gandrīz vienīgi 
lielos uzņēmumos un ka MVU darba 
ņēmēji lielākoties šādu iespēju nesaņem;

Or. en



AM\853021LV.doc 19/198 PE454.538v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 42
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.h punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.h norāda, ka darba devēju pensijas bieži 
vien nevar pārcelt uz citiem uzņēmumiem 
un citām dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.i punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.i norāda, ka bezdarbnieki nevar 
piedalīties darba devēju pensiju sistēmās 
un nevar atļauties ieguldīt privātos 
pensiju fondos, kļūstot ļoti neaizsargāti 
pret nabadzību vecumdienās;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.j punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.j norāda, ka pāreja no paaudžu 
solidaritātes pensiju sistēmām uz 
sistēmām, kas balstītas uz iemaksām, 
ietver riska pāreju no kopienas uz 
atsevišķiem darba ņēmējiem; atzīmē, ka 
paaudžu solidaritātes pensiju sistēmas 
nodrošina „paaudžu solidaritātes” 
principu un tāpēc tās ir drošākas nekā 
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privātās pensiju sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.k punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.k atzīmē, ka ekonomikas krīzes ietekme 
(plaša mēroga bezdarba palielināšanās, 
gados vecāku darba ņēmēju atlaišana un 
pieaugošais nestabilo darba apstākļu 
pārsvars) ir samazinājusi pensiju sistēmu 
ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.l punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.l uzsver, ka, īstenojot mikroekonomikas 
pasākumus, kā daļu no labākās prakses 
apmaiņas saskaņā ar atvērto 
koordinācijas metodi nodarbinātības jomā 
pienācīgi vērā jāņem dalībvalstu 
makroekonomikas atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

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

1.m nepārprotami noraida pieņēmumu, 
ka ekonomikas krīzes radītie valsts 
budžeta ierobežojumi attaisno pensijas 
saņemšanas tiesību samazināšanu; 
uzsver, ka tikai ar ieņēmumu 
palielināšanu var kompensēt valsts 
budžeta zaudējumus, ko radījis finanšu 
tirgu sabrukums;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.n punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.n uzsver, ka pensiju sistēmām ne tikai 
jānovērš vecāka gadagājuma cilvēku 
nabadzība, bet vispārīgi jānodrošina 
pienācīga dzīves līmeņa saglabāšana;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
1.o punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.o aicina Padomi piekrist ES mērķim par 
minimālajām algām (ar likumu noteiktas, 
kolektīvas vienošanās valsts, reģionālajā 
vai nozares līmenī), kas nodrošina 
atalgojumu vismaz 60 % apjomā no 
attiecīgās (valsts, nozares u.c.) vidējās 
algas, lai dotu iespēju lielākam skaitam
darba ņēmēju nodrošināt individuālās 
pensijas tiesības virs nabadzības sliekšņa;
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Or. en

Grozījums Nr. 50
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai 
pensijas atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji;

2. norāda, ka pensiju iemaksu ieguldīšana 
neprognozējamos finanšu tirgos, kas 
aizstāvēta Komisijas iepriekšējā Finanšu 
pakalpojumu rīcības plānā, radīja nevis 
lielākus ieņēmumus pašreizējiem un 
nākotnes pensionāriem, bet tā vietā 
smagus zaudējumus 2008. gadā (vidēji 
20 % pensiju fondiem) un nopietnu 
finansējuma nepietiekamību darba devēju 
pensiju sistēmās, radot problēmas tām 
atbilst savām pensiju saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas 
atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji;

2. uzsver, ka daudzas dalībvalstis saskaras 
ar milzīgām grūtībām nodrošināt, lai 
pensijas atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji;
uzsver, ka ES līmenī dalībvalstis 
galvenokārt jāatbalsta, veicot pieredzes 
apmaiņu, lai pārvarētu šīs grūtības;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Frédéric Daerden
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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas 
atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji;

2. uzsver, ka tās dalībvalstis, kurām 
jārisina gan kopīgas problēmas, gan ļoti 
dažādu sociāli ekonomisku un juridisku 
apstākļu problēmas, saskaras ar milzīgām 
grūtībām nodrošināt, lai pensijas atbilstu 
tam, ko gaida iedzīvotāji;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Marian Harkin, Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas 
atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji;

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas 
atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji, un 
nodrošinātu tādu dzīves līmeni 
vecumdienās, kas ir virs dalībvalstu 
nabadzības sliekšņa;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas 
atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji;

2. uzsver, ka dalībvalstis saskaras ar 
milzīgām grūtībām nodrošināt, lai pensijas 
atbilstu tam, ko gaida iedzīvotāji, un lai tās 
būtu universālas, atbilstīgas un 
ilgtspējīgas;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka pensiju fondi jābalsta uz 
kolektīvās apdrošināšanas priekšrocībām;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot
lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara;

3. norāda, ka MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā, dod nozīmīgu
ieguldījumu pensiju sistēmu ilgtspējībā un 
atbilstībā;

Or. de

Grozījums Nr. 57
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā un kas tādējādi spēj un 
vēlas dot lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 

3. norāda, ka nav pieminēti MVU, kas ir 
viens no galvenajiem nodarbinātības 
avotiem Eiropas Savienībā un kas tādējādi
dod nozīmīgu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā;
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ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem
Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot 
lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara;

3. norāda, ka Eiropas Savienība pašlaik 
rāda savu patieso antisociālo nostāju: ES
un valstu valdības aizstāv un īsteno 
saskaņotu taupības stratēģiju, kas saistīta 
ar pensiju samazināšanu, paaugstinot 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
mainot pamatu pensijas tiesību 
aprēķināšanai no ieņēmumiem personas 
labākajos karjeras gados uz vidējiem 
ieņēmumiem personas darba karjerā, 
palielinot iemaksu periodus un tamlīdzīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot
lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara;

3. uzskata, ka MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā, arī turpmāk dos lielu 
ieguldījumu pensiju sistēmu ilgtspējībā un 
atbilstībā; tādēļ vēlas īstenot atbilstīgus un 
uz šo uzņēmumu darba ņēmējiem 
orientētus pasākumus, jo īpaši sniedzot 
atbalstu darba un pensijas apvienošanas 
jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 60
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot 
lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara;

3. uzsver, ka MVU ir viens no galvenajiem 
nodarbinātības un izaugsmes avotiem 
Eiropas Savienībā un var dot ievērojamu
ieguldījumu pensiju sistēmu ilgtspējībā un 
atbilstībā dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Sergio Gaetano Cofferati, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot 
lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara;

3. pauž dziļu nožēlu par to, ka nav 
pieminēti MVU, kas ir viens no 
galvenajiem nodarbinātības avotiem 
Eiropas Savienībā un kas spēj un vēlas dot 
lielu ieguldījumu pensiju sistēmu 
ilgtspējībā un atbilstībā un kam tas ir 
jādara, veidojot tādus nozaru vai 
teritoriālos fondus, kas spēj sasaistīt 
MVU; uzsver, ka šādu nozaru vai 
teritoriālo fondu izveide ļautu tajos 
iesaistīt pagaidu darba ņēmējus un ļautu 
tiem plašāk piedalīties pensiju sistēmu 
finansēšanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 62
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka gados vecāku darba 
ņēmēju un uzņēmumu, jo īpaši MVU, 
informēšana par novatoriskām personāla 
vadības un darba organizācijas metodēm
būtu labvēlīga gados vecākiem darba 
ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b aicina dalībvalstis atbalstīt MVU 
attiecībā uz pastāvīgu apmācību 
sniegšanu, kas dod iespēju darba 
ņēmējiem un vadītājiem pielāgoties 
mainīgajiem apstākļiem un saglabāt savu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

4. norāda, ka godīga ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē, stabilitātē un sociālajā 
ilgtspējībā;
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Or. pt

Grozījums Nr. 65
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
ilgtspējīgā attīstībā;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Vincenzo Iovine, Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika, ievērojot paaudžu 
solidaritātes problēmas un paredzamo 
dzimstības līmeni, dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

Or. it

Grozījums Nr. 67
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika, jo īpaši saglabājot sociālo 
kohēziju un patēriņu, dod svarīgu 
ieguldījumu izaugsmē, darbavietu izveidē 
un stabilitātē;
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Or. fr

Grozījums Nr. 68
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē; atgādina, ka šajā 
saistībā izšķiroša nozīme ir sociālajiem 
partneriem;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē;

4. norāda, ka pamatota ekonomiskā un 
sociālā politika dod svarīgu ieguldījumu 
izaugsmē un stabilitātē; atgādina, ka šajā 
saistībā izšķiroša nozīme ir sociālajiem 
partneriem;

Or. de

Grozījums Nr. 70
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a atzīmē, ka ekonomikas krīzes noturība 
padara algota darba ņēmēju 
nodarbinātību aizvien nestabilāku, 
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tādējādi negatīvi ietekmējot pensiju 
sistēmas, un tāpēc ir jāizveido sociālās 
aizsardzības sistēmas jo īpaši attiecībā uz 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošajām 
iedzīvotāju grupām;

Or. it

Grozījums Nr. 71
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a norāda, ka valsts pensiju sistēmas 
nodrošinājušas stabilus pensijas 
ienākumus arī krīzes laikā un tādējādi 
ievērojami veicinājušas ekonomikas 
stabilizāciju, kā arī krīzes pārvarēšanu, 
turpretim fondēto sistēmu dalībniekiem 
dažos gadījumos bija ievērojami 
zaudējumi;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a norāda, ka pienācīgām pensiju 
sistēmām jābūt ES politikas stūrakmenim, 
jo tām var būt izšķiroša nozīme, lai 
panāktu sociālo progresu un īstenotu 
sociālā tirgus ekonomiku;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b uzsver, ka pienācīgas, drošas pensiju 
sistēmas, kas novērš nabadzību, ir būtiski 
faktori cīņā pret sociālo atstumtību un 
diskrimināciju, kā arī sociālā taisnīguma 
un sociālās aizsardzības, dzimumu 
līdztiesības un paaudžu solidaritātes 
veicināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b konstatē, ka paaudžu solidaritātes 
valsts pensiju sistēmu pozitīvā anticikliskā 
ietekme saskaras ar fondēto, darba devēju 
un privāto sistēmu procikliskajiem 
efektiem, — izraisot lielu iespēju 
pastiprināt krīzi;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Vincenzo Iovine, Jean-Luc Bennahmias 

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

uzsver paaudžu pakta pārveidošanas 
nozīmi, vienlaikus uzstājot uz vecāku 
darba ņēmēju darba vērtības atjaunošanu 
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un jauniešu nodarbinātību nosakot par 
prioritāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā;

5. uzsver faktu, ka budžeta deficīti ir 
augsti un valsts parāds pieaug galvenokārt 
tāpēc, ka valdības pastāvīgi „glābj” 
finanšu sektoru no tā spekulācijas 
rezultātiem un no kaitējuma, ko tas 
nodarījis ekonomikai; noteikti iestājas 
pret ES valdību taupības politiku, kas 
vienkāršiem darba ņēmējiem, 
pensionāriem u.c., kuru darbavietas, 
algas, sociālie pabalsti, pensijas un 
tiesības ir apdraudēti, uzliek 
apgrūtinājumu atmaksāt valsts parādu tā 
paša finanšu sektora kreditoriem;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši
Stabilitātes un izaugsmes paktā;

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot 
pastiprinātu pieeju ekonomikas pārvaldībā 
un uzskata, ka, uzraugot valsts finanšu 
ilgtspējību, Stabilitātes un izaugsmes paktā 
vērā jāņem dalībvalstu pensiju saistības;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati 

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā;

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā, kā arī 
Eiropas Savienības finanšu tiesību aktos 
un korporatīvajā pārvaldībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā;

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā; uzskata, 
ka valstu centieni ieviest pensiju 
reformas, kā rezultātā palielinājās to 
parāds un deficīts, ir jāatzīst, nevis 
jānosoda, novērtējot valsts finanšu 
stabilitāti īstermiņā un ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, 
Raffaele Baldassarre, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā;

5. uzskata, ka ilgtermiņa ieguldījumi 
pensiju sistēmās prasa izmantot pozitīvu 
pieeju ekonomikas pārvaldībā un it īpaši 
Stabilitātes un izaugsmes paktā;

aicina dalībvalstu kompetentās iestādes 
veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot 
nedeklarētu darbu, lai uzlabotu pensiju 
sistēmu līdzsvaru;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a norāda, ka attiecībā uz pensijām 
sistemātiski jānodala pirmais līmenis 
(valsts pensijas), otrais līmenis (darba 
devēju pensijas kā sociālais pabalsts) un 
trešais līmenis (privātās pensijas);

Or. de

Grozījums Nr. 82
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a atzinīgi vērtē arodbiedrību un sociālo 
kustību masveida mobilizāciju vairākās 
dalībvalstīs, protestējot pret šo taupības 
politiku kopumā un jo īpaši pret jauno 
neoliberālo pensiju „reformu” vilni;
viennozīmīgi atbalsta ES mēroga 
saskaņošanas izredzes saistībā ar šo 
pretošanās kustību pret ES mēroga 
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saskaņoto šķiru cīņu, ko no augšas 
uzsākusi Komisija, Padome un visu 
dalībvalstu, izņemot Kipras, valdības;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzsver faktu, ka saskaņā ar vadošo 
ekonomistu aplēsēm, saglabājot vidējo 
gada darbaspēka produktivitātes 
pieaugumu 1,3 – 1,7 % apjomā, kā 
pagājušajās desmitgadēs, būs iespējams 
iegūt lielāku pievienoto vērtību, 
samazinoties darbaspēkam, un nodrošināt 
stabilu pamatu godīgai ienākumu sadalei 
starp ekonomiski aktīvajām un 
neaktīvajām personām (piemēram, 
pensionāriem, bērniem, skolēniem, 
studentiem u.c.); uzsver, ka papildu 
produktivitātes rezerves varētu mobilizēt, 
palielinot energoefektivitāti un resursu 
efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c norāda, ka, runājot par pensiju 
sistēmu finansiālās ilgtspējības 
nodrošināšanu un nākotnes pensiju 
atbilstības nodrošināšanu, galvenie 
ekonomikas jautājumi ir pietiekama 
darba produktivitātes pieauguma 
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nodrošināšana ceļā uz ilgtspējīgu 
attīstību, ienākumu un labumu 
vienlīdzīgākas sadales ieviešana, 
nestabilas nodarbinātības pakāpeniska 
samazināšana, „pienācīga darba” 
veicināšana un pilnas nodarbinātības 
sasniegšana;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas 
ir viena no dalībvalstu primārajām
atbildības jomām;

6. uzsver, ka pensijas, kā arī pensiju 
sistēmas neapšaubāmi ir tikai dalībvalstu 
kompetences, atbildības un lēmumu 
pieņemšanas pilnvaru joma; aicina 
Komisiju nepārprotami šajā politikas 
jomā stingri ievērot subsidiaritātes 
principu;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas
ir viena no dalībvalstu primārajām 
atbildības jomām;

6. uzsver, ka pensijām un pensiju 
sistēmām arī turpmāk jāatrodas 
galvenokārt dalībvalstu kompetences 
jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 87
Frédéric Daerden, Liisa Jaakonsaari
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Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām;

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
un arī turpmāk būs viena no dalībvalstu 
primārajām atbildības jomām;

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām;

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām; tomēr, tā kā problēmas un bažas 
saistībā ar to ilgtspējību un atbilstību ir 
kopīgas visā ES, uzskata par lietderīgu 
paredzēt dažas minimālās kopējās 
pamatnostādnes un pilnīgi saskaņotu 
pieeju, lai vadītu un veicinātu atbilstošāku 
un ilgtspējīgāku pensiju sistēmu visā ES;

Or. es

Grozījums Nr. 89
Marian Harkin, Vincenzo Iovine, Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām;

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām, taču atzīst, ka visas dalībvalstu 
ekonomikas ir savstarpēji atkarīgas; tāpēc 
aicina dalībvalstis izmantot tādus 
ieteikuma tiesību līdzekļus kā atvērtā 
koordinācijas metode, lai nodrošinātu 
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savu pensiju sistēmu atbilstību, drošību 
un ilgtspējību;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām;

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām, taču ES pareizi jāsaskaņo dažādās 
politikas un jārada vienprātība par to, kā 
panākt stabilu nākotni attiecībā uz pensiju 
sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām;

6. uzsver, ka pensijas un pensiju sistēmas ir 
viena no dalībvalstu primārajām atbildības 
jomām; uzsver ES nozīmi, atbalstot 
ekonomikas pārvaldību ar stabilu sociālo 
politiku un veicinot sociālo taisnīgumu, 
kā arī apkarojot nabadzību; uzsver, ka 
demogrāfiskās pārmaiņas skar visas ES 
dalībvalstis un ka ES ir jābūt īpašai 
nozīmei pensiju pārrobežu mobilitātē, jo 
darba ņēmēju pārvietošanās brīvība ir ES 
politikas galvenais elements;

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzskata, ka iemaksu sistēmas plaša 
mēroga pieņemšana ietver 
individualizāciju saistībā ar korekcijas 
sistēmām un nodarbinātības 
pārtraukšanas un aprūpes pienākumu 
veikšanas periodu pavadošajiem veidiem, 
kas kalpo tam, lai atbilstu aizvien vairāku 
tādu cilvēku kategoriju vajadzībām, kas 
saskaras ar nabadzības risku;

Or. it

Grozījums Nr. 93
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a aicina dalībvalstis veicināt aktīvu 
nodarbinātības politiku, lai samazinātu 
bezdarba līmeni gados jaunu darba 
ņēmēju vidū un palielinātu sieviešu 
iesaistīšanos darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a norāda, ka paaudžu solidaritātes 
sistēmas piedāvā solidārāku pieeju, kas 
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garantē vienlīdzīgas tiesības abiem 
dzimumiem, dažādām darba ņēmēju 
kategorijām un pensionāriem, kuri daļu 
savas karjeras ziedojuši, lai rūpētos par 
apgādībā esošām personām;

Or. fr

Grozījums Nr. 95
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
6.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b pauž nožēlu par faktu, ka jaunieši vēlu 
ienāk darba tirgū un ka tas skar viņu 
galīgās pensijas tiesības; tāpēc uzskata, ka 
praksēs pavadītais laiks jāiekļauj galīgās 
pensijas aprēķinā;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka ES saskaras ar vēl lielākām 
grūtībām savos finanšu tirgos, īpaši euro 
zonā, un tāpēc aicina uz integrētu ES 
pieeju, lai garantētu pensiju sistēmu 
drošību un noturību dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma, kas atspoguļotu dažādas pensiju 
sistēmas, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 98
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma, kas atspoguļotu dažādas pensiju 
sistēmas, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības;

7. norāda, ka pirmā, otrā un trešā līmeņa
pensiju sistēmas dalībvalstīs ievērojami 
atšķiras viena no otras; uzsver, ka ES 
jāuzlabo pensiju sistēmu salīdzināmība un 
jāveicina labākās prakses apmaiņa;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma, kas atspoguļotu dažādas pensiju 
sistēmas, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības;

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma, kas palīdzētu nodrošināt valsts
un universālo sociālā nodrošinājuma 
sistēmu pastāvēšanu taisnīgu reformu 
kontekstā, ļaujot cilvēkiem dzīvot cilvēka 
cienīgu dzīvi virs nabadzības sliekšņa (t.i., 
60 % no vidējiem ienākumiem katrā 
dalībvalstī);

Or. pt
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Grozījums Nr. 100
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma, kas atspoguļotu dažādas pensiju 
sistēmas, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības;

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma un padziļinātas analīzes, kas 
pilnībā izskaidrotu dažādas pensiju 
sistēmas, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju 
kopuma, kas atspoguļotu dažādas pensiju 
sistēmas, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības;

7. norāda, ka ES trūkst kopīga kritēriju un 
definīciju kopuma, kas atspoguļotu 
dažādas pensiju sistēmas, kā arī to 
atbilstību, lai apmierinātu pilsoņu 
vajadzības, un ka tāpēc trūkst visām 
sistēmām piemērojamas pārredzamas 
uzraudzības; uzsver, ka Eiropas Savienībai 
galvenokārt jāuzlabo pensiju sistēmu 
salīdzināmība un jāsekmē labas prakses 
apmaiņa;

Or. fr

Grozījums Nr. 102
Thomas Mann

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

7.a konstatē, ka pirmā un otrā līmeņa 
pensiju sistēmu standartizācija, papildu 
regulējums, kontrole vai uzraudzība kaitē 
subsidiaritātes principam un, 
pamatojoties uz pilnīgi atšķirīgo formu un 
tiesisko pamatu dalībvalstīs, nav arī 
lietderīga; norāda, ka jo īpaši attiecībā uz 
brīvprātīgajām darba devēju pensiju 
sistēmām tiktu apdraudēta pat to 
turpmākā pastāvēšana;

Or. de

Grozījums Nr. 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver pirmā līmeņa pensiju nozīmi 
un vajadzību saglabāt to atbilstību un 
universālu piekļuvi tām; norāda, ka 
vislielākā nozīme ir uz solidaritāti 
balstītām pirmā līmeņa pensiju sistēmām, 
jo īpaši attiecībā uz visneaizsargātākajiem 
sabiedrības locekļiem, piemēram, tiem, 
kas nav darba tirgū; aicina dalībvalstis
nodrošināt, ka pirmā līmeņa pensijas ir 
virs nabadzības sliekšņa;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Raffaele Baldassarre

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina institūcijas mudināt dalībvalstis 
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veicināt saskanīgu un mērķtiecīgu sociālo 
politiku attiecībā uz ģimenēm, lai 
palīdzētu tām veikt to produktīvo funkciju 
un palielināt paaudžu solidaritāti;

Or. it

Grozījums Nr. 105
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
2. apakšvirsraksts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Dzimums Ar paaudzēm un dzimumu saistītie aspekti

Or. de

Grozījums Nr. 106
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
2.a apakšvirsraksts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Invaliditātes pensijas

Or. hu

Grozījums Nr. 107
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

svītrots
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Or. fr

Grozījums Nr. 108
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, jo īpaši attiecībā uz dzimumu 
vienlīdzību, iestājoties pensijas vecumam;

Or. de

Grozījums Nr. 109
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
sievietēm vidēji ir mazākas pensijas;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
pietiekama uzmanība nav pievērsta 
dzimuma jautājumam, it īpaši paturot prātā, 
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karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir
mazākas pensijas;

ka pastāvīgu karjeras un atalgojuma
atšķirību dēļ sievietēm vēl aizvien vidēji ir 
mazākas pensijas;

Or. it

Grozījums Nr. 111
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
pietiekama uzmanība nav pievērsta 
dzimuma jautājumiem, it īpaši paturot 
prātā, ka karjeras pārtraukšanas dēļ, 
piemēram, lai uzņemtos aprūpes 
pienākumus, un zemo ienākumu dēļ
sievietēm vidēji ir mazākas pensijas;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka ļoti 
bieži īsākas darba karjeras, zemāku algu 
un mazāka pensionēšanās vecuma dēļ 
dažās dalībvalstīs sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
ilgstoši pastāvošo algas un karjeras 
atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir mazākas 
pensijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību, atalgojuma atšķirību, 
nodarbinātības pārtraukumu un aprūpes 
veikšanas periodu dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

Or. it

Grozījums Nr. 115
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
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karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

karjeras atšķirību un zemo algu dēļ 
sievietēm vidēji ir mazākas pensijas un ir 
lielāka iespējamība, ka viņas skars 
nabadzība; 

Or. pt

Grozījums Nr. 116
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas;

8. pauž nožēlu par to, ka Zaļajā grāmatā 
nekāda uzmanība nav pievērsta dzimuma 
jautājumam, it īpaši paturot prātā, ka 
karjeras atšķirību dēļ sievietēm vidēji ir 
mazākas pensijas; tādēļ vēlas, lai īpaša 
uzmanība būtu pievērsta sieviešu 
stāvoklim un jo īpaši tam, lai maternitātes 
atvaļinājumus uzskatītu par iekļaujamu 
reālajā darba stāžā, kas dod iespēju 
saņemt pensiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 117
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a ievērojot, ka liela daļa darba ņēmēju –
sieviešu strādā nestandarta un ļoti 
netipiskus darba veidus, lai gan algu 
atšķirība vīriešiem un sievietēm 
saglabājas 17 % apjomā, pamatojoties uz 
ko darba ņēmējas – sievietes vidēji saņem 
mazākas pensijas, aicina dalībvalstis ar 
Komisijas palīdzību pastiprināt savus 
centienus, lai efektīvi apkarotu 
diskrimināciju attiecībā uz darbu un līdz 
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ar to arī pensijām;

Or. el

Grozījums Nr. 118
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka atbilstīgi Pamattiesību 
hartai un jo īpaši tās 23. pantam Eiropas 
Savienībai jāpieņem pamatprincipi, lai 
sievietēm nodrošinātu tiesības uz 
pienācīgu pensiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 119
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzskata, ka sieviešu un vīriešu 
nevienlīdzību pensiju jomā rada ilgstoši 
pastāvošā nevienlīdzība darba tirgū, 
piemēram, sieviešu un vīriešu atšķirīgais 
atalgojums, pārāk liels sieviešu skaits 
nedrošās un nepilnas slodzes darbavietās, 
kā arī šķēršļi, kas traucē apvienot 
profesionālo un privāto dzīvi; tādēļ aicina 
Komisiju un dalībvalstis turpināt 
centienus novērst šo nevienlīdzību un 
tādējādi ilgtermiņā nodrošināt vienlīdzīgu 
attieksmi pret sievietēm un vīriešiem 
pensiju jomā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 120
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina dalībvalstis un uzņēmumus 
radīt iespēju tiem ģimenes locekļiem, kas 
uztur vai apkopj savus gados vecākos 
piederīgos, aprūpes pakalpojumus 
ieskaitīt savās pensijas tiesībās un saņemt 
atbilstošu naudas atlīdzību; uzskata, ka 
ģimenes locekļu veikto aprūpi nedrīkst 
ļaunprātīgi izmantot kā taupības līdzekli;

Or. de

Grozījums Nr. 121
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a atzīmē, ka lielāka uzmanība jāvelta 
sieviešu pensiju atbilstībai, jo viņas daudz 
biežāk nekā vīrieši pārtrauc karjeru, lai 
aprūpētu bērnus un savas ģimenes 
locekļus, kuri ir slimi vai gados veci, un, 
ievērojot savas ģimenes saistības, biežāk 
nekā vīrieši piekrīt strādāt nepilnu darba 
laiku vai nestabilu darbu;

Or. lt

Grozījums Nr. 122
Marian Harkin

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

8.a atzīst vajadzību novērst nepietiekamo 
atbilstību, kas rodas saistībā ar bezdarba, 
darbnespējas periodiem, laiku, kad veikti 
aprūpes pienākumi, īstermiņa līgumu un 
nestandarta darba periodiem;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina dalībvalstis un Komisiju apsvērt 
jaunas pieejas veidus sociālajam 
nodrošinājuma, pamatojoties uz pieeju 
visas dzīves garumā; uzsver to dalībvalstu 
pozitīvo pieredzi, kas pāriet uz šādu pieeju 
saistībā ar pensiju ilgtspējību un 
nabadzības novēršanu; norāda, ka pieeja 
visas dzīves garumā arī sniedz atbildes uz 
problēmu par stabilām un atbilstīgām 
pensijām, jo tā pamatojas ne tikai uz 
nepārtraukti nostrādāto gadu skaitu, bet 
ņem vērā darba dzīves gājumu kopumā, 
iekļaujot darba maiņu un pārtraukumus;

Or. en

Grozījums Nr. 124
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b uzskata, ka jāveic pētījumi par ietekmi 
dzimumu jomā, lai nodrošinātu, ka 
dzimumu līdztiesība ir galvenais aspekts 
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visos priekšlikumos par pensiju sistēmām 
Eiropā;

Or. fr

Grozījums Nr. 125
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka ir svarīgi individualizēt 
pensiju saņemšanas tiesības tādā veidā, 
lai nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
ekonomisko neatkarību;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 126
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka ir svarīgi individualizēt 
pensiju saņemšanas tiesības tādā veidā, lai 
nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
ekonomisko neatkarību;

9. uzsver, ka ir svarīgi individualizēt 
pensiju saņemšanas tiesības sistēmā, kas 
veicina nopietnu solidaritāti, tādā veidā, 
lai nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
ekonomisko neatkarību un cilvēka cienīgu 
dzīvi un cīnītos pret valdošo augsto 
nabadzības risku, kam pakļautas vecākas 
sievietes;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka ir svarīgi individualizēt 
pensiju saņemšanas tiesības tādā veidā, lai 
nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
ekonomisko neatkarību;

9. uzsver, ka ir svarīgi individualizēt 
pensiju saņemšanas tiesības tādā veidā, lai 
nodrošinātu vīriešu un sieviešu 
ekonomisko neatkarību un nodrošinātu, ka 
pensijas apmēri garantē cilvēka cienīgu 
dzīvi;

Or. pt

Grozījums Nr. 128
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a iesaka pieņemt pielāgošanas 
kritērijus, sievietēm aizejot pensijā, lai 
dotu iespēju atzīt veiktā aprūpes darba 
vērtību;

Or. it

Grozījums Nr. 129
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina dalībvalstis ievērot apstākli, ka 
tādas neaizsargātās personu grupas kā 
migranti, etniskās minoritātes, personas 
ar invaliditāti un jaunieši ar nestabilu 
darba biogrāfiju ir neaizsargātas un viņu 
īpašā situācija jāņem vērā Zaļajā 
grāmatā;

Or. de
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Grozījums Nr. 130
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina izmantot pozitīvus kritērijus, 
aprēķinot sieviešu pensijas, lai 
nodrošinātu, ka pienācīgi vērā tiek ņemta 
viņu kā aprūpētāju nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata jautājumu par invaliditātes 
pensijām un to nodrošināšanu personām 
ar invaliditāti par neizbēgamu, lai 
izveidotu ilgtspējīgu pensiju sistēmu, jo šis 
jautājums dažās dalībvalstīs ir nopietna 
problēma;

Or. hu

Grozījums Nr. 132
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzskata, ka demogrāfiskā problēma un 
grūtības saistībā ar Eiropas iedzīvotāju 
novecošanos lielā mērā ir saistīta arī ar 
pašreizējo zemo dzimstības līmeni; tāpēc 
uzskata, ka jābūt prioritātei izvēlēties 
valsts politiku dzimstības līmeņa 
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veicināšanai visā ES; tāpēc uzskata par 
nepieciešamu pastiprināt atbalstu mātēm 
un saistības iekļaut viņas darba tirgū ar 
vienlīdzīgiem noteikumiem gan 
ekonomiskās efektivitātes, gan sociālā 
taisnīguma ziņā, atbalstot šādus 
pasākumus ar integrētiem centieniem 
izveidot darba tirgu, kas veicinās darba 
dzīves līdzsvaru;

Or. es

Grozījums Nr. 133
Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b uzskata, ka stabilitātes trūkums 
nodarbinātības jomā ne tikai Eiropas 
Savienībā kopumā, bet jo īpaši dažās 
dalībvalstīs, kurās pagaidu 
nodarbinātības līmenis virs 30 %, kas jo 
īpaši skar dažas sabiedrības grupas, 
piemēram, jauniešu un mātes, ir nopietna 
problēma pensiju sistēmu ilgtspējībai un 
iedragā paaudžu solidaritāti; tāpēc 
uzskata par nepieciešamu apņēmīgi 
izvēlēties Eiropas stratēģijas piemērošanu 
saskaņā ar Eiropas 2020. gada stratēģiju, 
lai nodrošinātu, ka ir labāki līmeņi 
iekļaušanai darba tirgū, ievērojot 
stabilitāti un kvalitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 134
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

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

9.b atzīmē, ka daudzi Eiropas pilsoņi, jo 
īpaši jaunieši, pievienojas darba tirgum 
un pat paliek tajā stipendiju sistēmas 
rezultātā, un pauž nožēlu, ka tas vēl 
aizvien nav sasaistīts ar sociālā 
nodrošinājuma iemaksām;

Or. es

Grozījums Nr. 135
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
9.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.c uzskata, ka kopējās Eiropas interesēs 
ir, lai cilvēki, kam pašlaik ir invaliditāte 
vai samazinātas darba spējas, vai kas jau 
saņem pabalstu, pamatojoties uz 
invaliditāti, vispirms atgrieztos brīvā 
darba tirgū, kas vienlaikus arī veicinās 
ātrāku ieguldījumu atlīdzināšanu saistībā 
ar novecošanos;

Or. hu

Grozījums Nr. 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
9.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.d norāda, ka, ievērojot Eiropas 
demogrāfisko problēmu, kontrolēta 
imigrācija, kas pielāgota darba tirgum un 
politikai, kura nodrošinās imigrantu 
pilnīgu iekļaušanos Eiropas sabiedrībā, 
jāuzskata par pozitīvu faktoru, kas 
izlīdzinās novecošanas un iedzīvotāju 
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skaita samazināšanās ietekmi;

Or. es

Grozījums Nr. 137
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina veikt pasākumus, lai apkarotu 
jebkāda veida iespējamo diskrimināciju, 
un aizstāv vīriešu un sieviešu līdztiesību 
attiecībā uz pensiju līmeni, rādītājiem 
un/vai kvotām;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts – 1. ievilkums (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- konstatē, ka paaudžu līdztiesībai un 
jaunās paaudzes interesēm jābūt 
galvenajiem aspektiem attiecībā uz 
pastiprinātu saskaņošanas metodi, lai 
turpinātu valstu pensijas politiku attīstību 
starp dalībvalstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 139
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas 
līmenī noteikt atbilstīgu pensiju, jo 
nepieciešamais apjoms ir ļoti atkarīgs no 
konkrētajiem apstākļiem dalībvalstīs;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 140
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas 
līmenī noteikt atbilstīgu pensiju, jo 
nepieciešamais apjoms ir ļoti atkarīgs no 
konkrētajiem apstākļiem dalībvalstīs;

10. uzskata par iespējamu vienoties par 
pensiju atbilstības principu Eiropas 
līmenī, ievērojot konkrētos apstākļus 
dalībvalstīs un dalībvalstu pilnvaras
noteikt savu pensiju sistēmu atbilstību un 
nodrošināt, ka vecākiem cilvēkiem ir 
pieejami vajadzīgie finanšu un materiālie 
līdzekļi, lai vecumdienās dzīvotu cilvēka 
cienīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs;

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem, politiskās izvēles un tradīcijām
dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Vincenzo Iovine, Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas 
līmenī noteikt atbilstīgu pensiju, jo 
nepieciešamais apjoms ir ļoti atkarīgs no 
konkrētajiem apstākļiem dalībvalstīs;

10. uzskata — lai gan nav iespējams
Eiropas līmenī noteikt atbilstīgu pensiju, jo 
nepieciešamais apjoms ir ļoti atkarīgs no 
konkrētajiem apstākļiem dalībvalstīs, 
jānosaka kopēji kritēriji un mērķi, kas 
jāpanāk ar valstu risinājumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 143
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs;

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs, tomēr aicina 
noteikt minimālos standartus pensijām 
virs iztikas minimuma Eiropas mērogā un 
pensiju virs nabadzības līmeņa;

Or. de

Grozījums Nr. 144
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
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apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs;

apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs; tomēr aicina 
Eiropas Savienību izstrādāt kritērijus, kas 
ļauj visām dalībvalstīm izveidot kritēriju 
kopumu, lai nodrošinātu pensiju 
minimālo līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 145
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs;

10. neuzskata par iespējamu Eiropas līmenī 
noteikt atbilstīgu pensiju, jo nepieciešamais 
apjoms ir ļoti atkarīgs no konkrētajiem 
apstākļiem dalībvalstīs; tomēr uzsver, ka 
ES būtu jādefinē, kas ir atbilstošas un 
universālas pensijas, lai izveidotu kopīgus 
standartus un atbalstītu cilvēka cienīgu 
dzīvi pensionāriem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka atbilstība jānodrošina, 
ieviešot valsts sociālā nodrošinājuma 
sniegšanas stabilitāti, tā objektivitāti un 
solidaritāti dzimumu un paaudžu starpā, 
otrā līmeņa līgumisko vispārināšanu un 
nodokļu atvieglojumus par otro un trešo 
līmeni, veicot pasākumus atbilstoši 
vajadzībām;

Or. it
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Grozījums Nr. 147
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka efektīva cīņa pret 
bezdarbu un jaunu, ilgtspējīgu, kvalitatīvu 
darbavietu izveide ir svarīgi faktori, lai 
nodrošinātu pensiju fondu atbilstību;

Or. el

Grozījums Nr. 148
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka visās dalībvalstīs 
atbilstīgā minimālā pensija jānovērtē arī 
attiecībā uz vispārējas nozīmes sociālo 
pakalpojumu piekļuves nosacījumiem, 
kvalitāti un pietiekamu finansējumu, jo 
īpaši saistībā ar sociālajiem mājokļiem, 
veselības aprūpes izmaksām un apgādībā 
esošām personām, lai nodrošinātu cieņu 
pret gados vecākiem cilvēkiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 149
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Padomi vienoties par 
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garantiju minimālajām pensijām virs 
Savienības nabadzības riska sliekšņa 
60 % apjomā no valsts vidējā pielīdzinātā 
ienākuma, lai novērstu vecāka 
gadagājuma cilvēku nabadzību un 
pasaudzētu vecākus cilvēkus no tā, ka uz 
viņiem attiecina no ienākumiem atkarīgas 
minimālo ienākumu sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Padomi sniegt ieteikumu par 
atbilstīgām pensijām;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzsver, ka atbilstība jānodrošina ar 
valsts pensiju sistēmu stabilitāti, ar to 
taisnīgumu un dzimumu un paaudžu 
solidaritāti, un uzskata, ka vienlaikus var 
būt lietderīgi ieviest līgumu vispārināšanu 
otrajā līmenī un nodokļa atvieglojumus 
otrajā un trešajā līmenī; šie pasākumi 
jāveic vienlaikus;

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b pauž nožēlu par faktu, ka Zaļajā 
grāmatā nav ņemtas vērā ar sociālo 
atstumtību un sociālo nevienlīdzību 
saistītās problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b aicina Sociālās aizsardzības komiteju 
un Ekonomikas politikas komiteju 
izstrādāt jaunus rādītājus, ar ko uzraudzīt 
pensiju reformu ietekmi uz 
neaizsargātajām grupām, izmantojot 
jaunus rādītājus, kas labāk atspoguļo 
dzimuma un karjeras atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
10.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.c pauž nozēlu par faktu, ka Zaļā 
grāmata nesniedz konkrētus risinājumus 
tādām neaizsargātām grupām kā 
sievietēm, ilgstoši bez darba esošām 
personām, jauniešiem, cilvēkiem ar 



PE454.538v03-00 64/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

nestabiliem darba līgumiem, migrantiem, 
etniskajām minoritātēm, personām ar 
invaliditāti vai cilvēkiem, kas uzņemas 
aprūpes pienākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

aicina dalībvalstis ievērot dalībvalstu 
īpašos apstākļus, nosakot atbilstošu 
pensiju, lai novērstu cilvēku grimšanu 
nabadzībā;

Or. de

Grozījums Nr. 156
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem;

11. uzskata, ka dalībvalstīm savu sociālo 
un ekonomisko politiku ietvaros arī 
turpmāk pašām jābūt atbildīgām par 
atbilstīgas, ilgtspējīgas pensijas 
noteikšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 157
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Konstantinos Poupakis, Licia 
Ronzulli, Raffaele Baldassarre, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem;

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem un ka šīs 
dalībvalstis jāmudina ieviest minimālo 
vecuma pensiju visiem, sevišķu uzmanību 
pievēršot visneaizsargātākajām personām, 
jo īpaši personām ar invaliditāti;

Or. fr

Grozījums Nr. 158
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem;

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem, vismaz 
par pensiju saglabāšanu virs nabadzības 
sliekšņa;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem;

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par tādas atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem, kas tiem 
nodrošina cilvēka cienīgu dzīvi;

Or. fr



PE454.538v03-00 66/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Grozījums Nr. 160
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem;

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem, kā arī 
tādas sistēmas izvēlēšanos, kas tām šķiet 
visatbilstīgākā no patlaban Eiropas 
Savienībā ieviestajiem modeļiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 161
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem;

11. uzskata, ka dalībvalstis savu sociālo un 
ekonomisko politiku ietvaros pašas ir 
atbildīgas par atbilstīgas pensijas 
noteikšanu saviem iedzīvotājiem, un 
iesaka ES dalībvalstīm veikt labākās 
prakses apmaiņu par pensiju sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a atzīmē, ka saskaņā ar atvērtās 
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koordinācijas metodi dalībvalstis jau ir 
vienojušās par kopējiem pensijas politikas 
mērķiem, kas tiek uzraudzīti, pamatojoties 
uz vairākiem saskaņotiem rādītājiem, 
tostarp atbilstību; aicina Komisiju drīzāk 
koncentrēties uz esošo rādītāju 
uzlabošanu, nekā novirzīties no jau 
saskaņotiem mērķiem un rādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 163
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a konstatē, ka pensijās jāietver pamata 
vecuma pabalsts, kas nodrošina, ka 
cilvēki, kuri strādājuši visu savu dzīvi, 
bauda cienījamu dzīvi pensijā; tā kā 
ekonomikas un finanšu krīze palielināsi 
nabadzību, jo īpaši attiecībā uz veciem 
cilvēkiem, uzsver nepieciešamību paredzēt 
noteikumus par apdrošināšanu, saskaņā 
ar kuriem dalībvalstīs maksātā minimālā 
pensija būtu sasaistīta ar to attiecīgajiem 
nabadzības sliekšņiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 164
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata par svarīgu, ka Eiropas 
Savienībai jāturpina mudināt dalībvalstis 
izstrādāt pasākumus, lai nodrošinātu 
dažādo pensiju sistēmu ilgtspējību, 
ievērojot, ka atbilstīgu pensiju 
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nodrošināšana, jo īpaši ilgtermiņā, ir 
iespējama tikai tad, ja ilgtspējīga ir visa 
ekonomikas sistēma kopumā;

Or. it

Grozījums Nr. 165
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 166
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 167

Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Alejandro Cercas
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Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka dalībvalstu pensiju sistēmu, 
ekonomikas situāciju un laika dažādībā 
vispārīgā sistēma (pirmais līmenis), ko 
papildina ar darbu saistītā sistēma (otrais 
līmenis), nodrošina labāko garantiju 
atbilstīgu pensiju sistēmas nodrošināšanai, 
ar nosacījumu, ka otrais līmenis tiek 
veidots un pārvaldīts kolektīvi;

Or. fr

Grozījums Nr. 168
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
pensiju ienākumu dažādošana no valsts, 
ar darbu saistītām un privātām, kā arī 
fondētām un nefondētām sistēmām sniedz 
labāko garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), var palīdzēt uzlabot 
pensiju apmērus, taču jebkurā gadījumā 
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nodrošināšanai; nodrošināt atbilstīgas pensijas ir 
vispārīgās sistēmas (pirmā līmeņa) 
uzdevums; 

Or. pt

Grozījums Nr. 170
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
valsts sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar darba devēju (otrais 
līmenis) un privātajām sistēmām (trešais 
līmenis) sniedz labāko garantiju atbilstīgas 
pensijas nodrošināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 171
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
valsts sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), un privātajām 
sistēmām sniedz labāko garantiju 
atbilstīgas pensijas nodrošināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 172
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar darba devēju sistēmām 
(otrais līmenis) sniedz labāko garantiju 
atbilstīgas un garantētas pensijas 
nodrošināšanai visiem;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar darba devēja sistēmām 
(otrais līmenis) sniedz labāko garantiju 
atbilstīgas pensijas nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 174
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar brīvprātīgām vai 
obligātām sistēmām, kas saistītas ar 
individuālajiem ietaupījumiem vai darba 
veikšanu (otrais un trešais līmenis), sniedz 
labāko garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;
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Or. fr

Grozījums Nr. 175
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), un individuālām 
pensijas uzkrājumu sistēmām (trešais 
līmenis) sniedz labāko garantiju atbilstīgas 
pensijas nodrošināšanai;

Or. it

Grozījums Nr. 176
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai, lai gan šos sistēmu 
nelīdzsvarotība palielinās;

Or. it

Grozījums Nr. 177
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (otrais līmenis), sniedz labāko 
garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

12. uzsver, ka pensiju sistēmu dažādībā 
vispārīgās sistēmas (pirmais līmenis) 
apvienojumā ar sistēmām, kas saistītas ar 
darbu (galvenokārt otrais līmenis), sniedz 
labāko garantiju atbilstīgas pensijas 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 178
Frédéric Daerden, Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka pensiju sistēmu labāku 
finanšu organizāciju var nodrošināt arī 
tad, ja dalībvalstis ievērojami palielina 
nodarbinātības līmeni, īstenojot 
pasākumus, kas pielāgoti visām grupām 
(jauniešiem, vecākiem cilvēkiem, 
sievietēm, bezdarbniekiem), un vienlaikus 
veic centienus, lai novērstu nedrošu darbu 
un apkarotu nedeklarēto nodarbinātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 179
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka pirmā līmeņa pensijām 
jāsasniedz vismaz nabadzības slieksnis, jo 
visneaizsargātākajām personām bieži vien 
nav līdzekļu, ko ieguldīt otrā un trešā 
līmeņa pensiju sistēmās;
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Or. en

Grozījums Nr. 180
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a ir stingri pārliecināts, ka dalībvalstu 
valdībām ir pienākums izmantot visus 
pieejamos līdzekļus, lai nodrošinātu 
ilgtermiņa finansējumu un stabilitāti 
pensiju sistēmu galvenajā līmenī, proti, 
pirmajā līmenī, kura pamatā ir valsts kasē 
ieskaitītās obligātās iemaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 181
Frédéric Daerden, Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b aicina dalībvalstis noskaidrot, vai 
ieviesto pensiju sistēmu finansējumu var 
nodrošināt vienīgi ar to personu grupu 
līdzdalību, kuras šajās sistēmās ir 
iesaistītas patlaban, un vajadzības 
gadījumā pārbaudīt, vai attiecībā uz 
sociālā nodrošinājuma sistēmu 
finansējumu nav jāņem vērā citi 
ienākumu veidi, piemēram, no 
uzkrājumiem vai nomas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 182
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b ir pārliecināts, ka, ņemot vērā Eiropā 
ieviesto pensiju sistēmu dažādos 
elementus, pirmais līmenis, ko pārvalda 
valsts, un trešais līmenis, kura pamatā ir 
papildu iemaksu un brīvprātības princips 
(kā arī individuālie ietaupījumi), efektīvi 
papildina viens otru, tas ir izplatītākais 
kopsaucējs starp visām Eiropā dažādajām 
sistēmām, turklāt tādējādi ir nodrošināts 
„Eiropas modeļa” pensiju sistēmas 
pamats, ko ikviena dalībvalsts var brīvi 
papildināt ar citiem elementiem un attīstīt 
pēc saviem ieskatiem un atbilstīgi savas 
ekonomikas un sociālā stāvokļa iezīmēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 183
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
12.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.c uzskata, ka, ņemot vērā pēdējo 
desmitgažu pieredzi, vairākumā 
dalībvalstu gan obligātajām, gan 
brīvprātīgajām pensiju sistēmām, kas 
saistītas ar darbu, varēja un var būt 
vienīgi sekundāra nozīme salīdzinājumā 
ar pirmo līmeni; tādēļ uzskata, ka 
risinājumi, kuru mērķis ir nodrošināt 
pirmā līmeņa finansējumu ilgtermiņā, 
jānosaka par absolūti prioritāriem un ka 
patlaban, turklāt pirms nav atrasti minētie 
risinājumi, nebūtu lietderīgi uzsākt 
Eiropas mēroga debates par to pensiju 
sistēmu sekmēšanu, kas saistītas ar darbu, 
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dalībvalstīs, kurās šis līmenis joprojām 
nav ieviests;

Or. fr

Grozījums Nr. 184
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais 
līmenis, proti, individuālie ietaupījumi —
gan veicināti, gan cita veida;

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību ietekmē arī individuālie 
ietaupījumi;

Or. pl

Grozījums Nr. 185
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais 
līmenis, proti, individuālie ietaupījumi —
gan veicināti, gan cita veida;

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais 
līmenis, proti, individuālie ietaupījumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 186
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību
un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais 

13. uzsver, ka izmaksu pārnešana uz 
lielākoties noteikti dārgākām un ar 
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līmenis, proti, individuālie ietaupījumi —
gan veicināti, gan cita veida;

papildu kapitāla tirgus riskiem saistītām 
darba devēju un privātām pensiju 
sistēmām nepalīdz nodrošināt finanšu 
ilgtspējību;

Or. de

Grozījums Nr. 187
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais 
līmenis, proti, individuālie ietaupījumi —
gan veicināti, gan cita veida; 

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un uzlabošanu acīmredzami ietekmē 
pirmais līmenis, kā to apliecinājusi 
finanšu krīze; 

Or. pt

Grozījums Nr. 188
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību noteikti ietekmē arī trešais 
līmenis, proti, individuālie ietaupījumi —
gan veicināti, gan cita veida;

13. uzsver, ka pensiju sistēmu ilgtspējību 
un atbilstību dažās dalībvalstīs ietekmē 
trešais līmenis, proti, individuālie 
ietaupījumi — gan veicināti, gan cita 
veida; tomēr uzsver, ka šī iespēja ir 
pieejama tikai personām, kam ir atbilstīgi 
ienākumi, kuri tām dod iespēju ieguldīt 
šādās sistēmās;

Or. en
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Grozījums Nr. 189
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a lai nodrošinātu atbilstīgas un 
ilgtspējīgas pensiju sistēmas, dalībvalstīm 
jāizstrādā ģimeņu politika ar mērķi 
uzlabot demogrāfisko situāciju, jo tādējādi 
uzlabotos gan paaudžu solidaritātes, gan 
fondēto pensiju sistēmu efektivitāte;

Or. pl

Grozījums Nr. 190
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a norāda uz darba devēju pensiju 
veiksmīgajiem modeļiem, kuru pamatā ir 
ideja par sociālo vai uzņēmumu 
partnerību;

Or. de

Grozījums Nr. 191
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka debatēs par pensijām 
jāapspriež ne tikai valsts sistēmu 
izmaksas, bet arī privāto un darba devēju 
pensiju sistēmu parasti augstākās 
izmaksas, kā arī kritiski jāapsver, vai šīs 
izmaksas ir pieņemamas ilgtermiņā;
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Or. de

Grozījums Nr. 192
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzskata, ka ļoti noderīga būtu labāka 
informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm 
par nodokļu atvieglojuma veidu izmaksām 
un efektivitāti saistībā ar privāto pensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 193
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšlikumus, lai stiprinātu fondēto 
pensiju produktu patērētāju un 
ieguldītāju sociālo aizsardzību iekšējā 
tirgū un palielinātu piedāvājumu 
pārredzamību, ieviešot vienotus 
standartus un skaidrus produktu apraksta 
noteikumus;

Or. de

Grozījums Nr. 194
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b piekrīt Komisijai, ka termins 
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„pensija” ilgtspējīgas attīstības ziņā ir 
konkrēti jādefinē kā piedāvājumi, kas 
atbilst augstiem sociālajiem standartiem, 
piemēram, attiecībā uz drošības un 
piekļuves noteikumiem; uzsver izmaksu 
sistēmas nozīmi, kas ietver garantētus, 
regulārus maksājumus pensijas laikā, un 
uzsver fondētās pensijas drošas un 
ilgtspējīgas sistēmas nozīmi otrajā un 
trešajā līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 195
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 196
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur svītrots
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smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

Or. de

Grozījums Nr. 197
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 198
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 199
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību;

Or. en
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Grozījums Nr. 200
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu maksātājiem, 
kuri ar pensiju pirmo un otro līmeni nevar 
apmierināt savu prasību līmeni, būtu 
tiesības uz papildu iemaksām pensiju otrajā 
līmenī vai iemaksām privātās pensiju 
shēmās trešajā līmenī; norāda, ka tas 
varētu arī palīdzēt dalībvalstīm izveidot 
trīs līmeņu struktūru;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu maksātājiem, 
kuri ar pensiju pirmo un otro līmeni nevar 
apmierināt savu prasību līmeni, būtu 
tiesības uz papildu iemaksām pensiju otrajā 
līmenī vai iemaksām privātās pensiju 
shēmās trešajā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 201
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu maksātājiem, 
kuri ar pensiju pirmo un otro līmeni nevar 
apmierināt savu prasību līmeni, būtu 
tiesības uz papildu iemaksām pensiju otrajā 
līmenī vai iemaksām privātās pensiju 
shēmās trešajā līmenī; norāda, ka tas 
varētu arī palīdzēt dalībvalstīm izveidot 
trīs līmeņu struktūru;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu maksātājiem, 
kuri ar pensiju pirmo un otro līmeni nevar 
apmierināt savu prasību līmeni, būtu 
tiesības uz papildu iemaksām pensiju otrajā 
līmenī vai iemaksām privātās pensiju 
shēmās trešajā līmenī;

Or. pt
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Grozījums Nr. 202
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis efektīvāk apmainīties ar 
labāko praksi, lai nodrošinātu, ka to 
pilsoņi saņem atbilstīgas pensijas;

Or. en

Grozījums Nr. 203
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu maksātājiem, 
kuri ar pensiju pirmo un otro līmeni 
nevar apmierināt savu prasību līmeni, 
būtu tiesības uz papildu iemaksām pensiju 
otrajā līmenī vai iemaksām privātās 
pensiju shēmās trešajā līmenī; norāda, ka 
tas varētu arī palīdzēt dalībvalstīm izveidot 
trīs līmeņu struktūru;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu maksātājiem 
būtu tiesības uz iemaksām pensiju otrajā 
līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 204
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Olle Ludvigsson, Birgit Sippel

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un 
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī; 
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

14. uzskata, ka, saskaroties ar pašreizējo 
slodzi budžeta jomā, sociālajiem 
izdevumiem krīzes laikā ir bijusi būtiska 
amortizējoša nozīme ekonomikas un 
sociālajā jomā; šajā saistībā uzskata, ka ir 
pierādīta paaudžu solidaritātes sistēmu 
būtiskā nozīme saistībā ar solidaritāti gan 
vienas paaudzes ietvaros, gan dažādu 
paaudžu starpā; turklāt uzskata, ka
otrajam un trešajam līmenim šajā saistībā 
ir papildinoša nozīme;

Or. fr

Grozījums Nr. 205
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis apsvērt kompensāciju 
ieviešanu, lai visiem nodokļu 
maksātājiem, kuri ar pensiju pirmo un
otro līmeni nevar apmierināt savu prasību 
līmeni, būtu tiesības uz papildu iemaksām 
pensiju otrajā līmenī vai iemaksām 
privātās pensiju shēmās trešajā līmenī;
norāda, ka tas varētu arī palīdzēt 
dalībvalstīm izveidot trīs līmeņu 
struktūru;

14. norāda, ka valstu budžetiem ir jāiztur 
smaga slodze un ka daudzas dalībvalstis 
pārskata izdevumu lietderību; aicina 
dalībvalstis pārliecināties, ka īstermiņa 
valsts finansiālās grūtības neskar valsts 
finanšu un pensiju sistēmu ilgtermiņa 
stabilitāti; tāpēc aicina dalībvalstis 
nodrošināt labāko iespējamu pensijas 
nodrošināšanas formu kombināciju 
nākotnē un uzlabot pilsoņu piekļuvi 
privātām uzkrāšanas iespējām;

Or. en
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Grozījums Nr. 206
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Kinga Göncz, Alejandro Cercas, Stephen Hughes

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a norāda, ka finanšu krīzes dēļ 
vairākas dalībvalstis plāno grozīt savas 
pensiju sistēmas; tomēr mudina tās 
nodrošināt, ka pensiju sistēmas saglabājas 
stabilas, uzticamas un ilgtspējīgas un ka 
visi grozījumi tiek veikti pēc atbilstīga 
sociālā dialoga, pamatojoties uz 
pietiekamas informācijas sniegšanu; 
piekrīt — ja izvēli var veikt darba ņēmēji, 
jānodrošina viņiem pietiekams laiks, lai 
pieņemtu kompetentus un labi 
pārdomātus lēmumus;

Or. en

Grozījums Nr. 207
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka inflācija apdraud pensiju 
sistēmu ilgtspējību un atbilstīgumu;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 208
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka inflācija apdraud pensiju 
sistēmu ilgtspējību un atbilstīgumu;

15. uzsver, ka inflācija un spekulācijas
apdraud pensiju sistēmu ilgtspējību un 
atbilstīgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 209
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka inflācija apdraud pensiju 
sistēmu ilgtspējību un atbilstīgumu;

15. uzsver, ka augsta inflācija apdraud, 
turpretim laba ekonomikas izaugsme un 
augsts nodarbinātības līmenis palielina
pensiju sistēmu ilgtspējību un atbilstīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver, ka inflācija apdraud pensiju 
sistēmu ilgtspējību un atbilstīgumu;

15. uzsver, ka inflācija un finanšu tirgu 
nestabilitāte apdraud pensiju sistēmu 
ilgtspējību un atbilstīgumu, jo īpaši otrajā 
un trešajā līmenī (darba devēju un 
privātās sistēmas);

Or. en

Grozījums Nr. 211
Jutta Steinruck

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

15.a norāda, ka budžeta konsolidācija 
dalībvalstīs nedrīkst izraisīt sociālā 
nodrošinājuma sistēmu un pensiju 
samazinājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 212
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju novērot pensijas, lai 
pētītu un novērtētu dalībvalstīs ieviesto 
strukturālo pārmaiņu ekonomisko un 
sociālo ietekmi, kā arī katras pensiju 
sistēmas efektivitāti, ievērojot mērķi 
nodrošināt, ka pensijas pabalsti ir 
atbilstīgi un pensiju fondi ir finansiāli 
ilgtspējīgi;

Or. el

Grozījums Nr. 213
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atgādina dalībvalstīm, turpmāk 
aprēķinot savus pensiju modeļus, vērā 
ņemt līdzsvaru starp darba dzīves 
aktīvajiem un pasīvajiem periodiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 214
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzskata, ka progresīvākas nodokļu 
sistēmas var palielināt dalībvalstu 
ienākumus, tādējādi nodrošinot pensiju 
ilgtspējību un atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 215
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a iesaka svītrot 
Direktīvas 2004/113/EK 5. panta 
2. punktu, lai izslēgtu ar dzimumu saistīto 
diskrimināciju pensiju sistēmās un lai 
veicinātu no dzimuma viedokļa neitrālus 
maksājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 216
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atgādina, ka likumā noteiktā 
pensionēšanās vecuma samazināšanās 
lielā mērā nozīmē tikai to, ka dalībvalstu 
budžetu slodze tiek pārnesta no pensiju 
pozīcijas uz bezdarbnieku pabalstu vai 
minimālo ienākumu pozīciju;
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Or. fr

Grozījums Nr. 217
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a norāda, ka budžeta konsolidācija 
dalībvalstīs nedrīkst izraisīt sociālā 
nodrošinājuma sistēmu un pensiju 
samazināšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 218
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver nepieciešamību pārskatīt 
uzkrājumu stāvokli, atsaucoties uz pensiju 
atbilstību: pats par sevi pieaugošā 
pensionāru skaita lielākais patēriņš var 
apdraudēt nozares un jaunu uzņēmumu, 
kas vēlas attīstīties, piekļuvi lētam 
kapitālam;

Or. hu

Grozījums Nr. 219
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzskata, ka nodokļu nemaksāšana ir 
kļuvusi par satraucošu fenomenu un tā ir 
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jāapkaro pēc iespējas efektīvāk, jo tā 
mazina pensiju sistēmu atbilstību un 
stabilitāti nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b iesaka atteikties no ilgstošiem 
iemaksu periodiem un minimālā 
pensionēšanās vecuma, lai ļautu radīt 
pienācīgas pensijas tiesības nepilnu slodzi 
strādājošiem darba ņēmējiem, kā arī 
jauniešiem no pirmās viņu darba dzīves 
dienas;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b norāda, ka pagaidu vai nestabilo 
darbavietu izplatībai var būt kaitīga 
ietekme uz pensiju atbilstību un stabilitāti, 
jo īpaši attiecībā uz jauniešiem, kas bieži 
vien pārtrauc savu karjeru un iemaksu 
veikšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 222
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzsver, ka sociāli aktīvs 
pensionēšanās vecums ir arī sociāla 
nepieciešamība: papildus pārmērīgam 
veselības aprūpes izdevumu pieaugumam 
aizvien lielāka ir tendence novilcināt 
studiju turpināšanu un ģimenes dzīves 
uzsākšanu, un ģimenes bieži vien uzskata, 
ka ir maza ģimenes solidaritāte, turklāt ir 
nepieciešams ņemt vērā ģimenes 
varbūtējās iespējas nākotnē veikt 
uzkrājumus;

Or. hu

Grozījums Nr. 223
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk;
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 224
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk;
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 225
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka likumā noteiktā 
pensionēšanās vecuma vispārēja 
palielināšana un obligāto iemaksu perioda 
pagarināšana vispār nav vajadzīga; uzsver 
faktu, ka pēdējos divdesmit gados veiktās 
pensiju reformas netaisnīgi iesaldēja vai 
samazināja darba devēju veicamās 
iemaksas un palielināja darba ņēmēju 
veicamās vispārējas iemaksas; uzskata, 
ka, saglabājot pašreizējo darba ņēmēju 
iemaksu līmeni, atgriešanās pie 
vienlīdzīgas obligāto pensijas sistēmu 
finansēšanas (vismaz 50 % iemaksu veic 
darba devējs) ļautu lielākajai daļai 
dalībvalstu saglabāt likumā noteikto
60 gadu pensionēšanās vecumu vai 
atgriezties pie tā;

Or. en

Grozījums Nr. 226
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Olle Ludvigsson 
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka demogrāfiskās tendences un
līdz ar to vajadzības nodrošināt pensiju 
izmaksas nav vienādas visā Eiropas 
Savienībā; tomēr uzskata, ka lielākam 
cilvēku skaitam ir jāpiedalās darba tirgū, 
un tādēļ jāveic saskaņoti pasākumi 
bezdarba apkarošanas, profesionālās un 
privātās dzīves apvienošanas un 
imigrācijas jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 227
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielāks cilvēku skaits var 
piedalīties darba tirgū un darīt to ilgāk; 
noraida valsts pensiju sistēmu 
automātisku pielāgošanu pieaugošajam 
paredzamajam dzīves ilgumam, 
piemēram, palielinot likumā noteikto
pensionēšanās vecumu attiecībā uz 
pensijām;

Or. de

Grozījums Nr. 228
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, vecākiem cilvēkiem jādod 
iespēja izvēlēties, piedalīties vai 
nepiedalīties darba tirgū, un pielāgot savu 
darbā un pensijā pavadīto laiku 
individuālām spējām un dzīvesveidam; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās; aicina novērtēt likumā noteiktā 
pensionēšanās vecuma nepieciešamību;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās; tomēr noraida automātisku 
pielāgošanas mehānismu, (Eiropas 
mērogā) sasaistot likumā noteikto
pensionēšanās vecumu ar paredzamo 
dzīves ilgumu, jo par pensionēšanās 
vecumu vienmēr jāspriež, pamatojoties uz 
attiecīgās dalībvalsts sociālajām un darba 
tirgus politiskajām īpatnībām;

Or. de

Grozījums Nr. 230
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk;
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
uzskata, ka, neraugoties uz pieaugošo 
paredzamo dzīves ilgumu, pirms jebkura 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
palielinājuma vai automātiskās 
pensionēšanās vecuma sasaistes ar 
paredzamo dzīves ilgumu ir jāveic darba 
tirgus pielāgošanas pasākumi, kas 
paredzēti nodarbinātības un mūžizglītības 
nodrošināšanai pieredzējušiem darba 
ņēmējiem, jo tas nodrošinās, ka šādi 
darba ņēmēji nepamet darba tirgu 
priekšlaicīgi;

Or. pl

Grozījums Nr. 231
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
tomēr norāda, ka labāka arodveselība ir 
priekšnosacījums ilgākam darba mūžam, 
un aicina dalībvalstis apsvērt likumā 
noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar veselīgas dzīves gadu 
rādītāju; uzskata, ka likumā noteiktais 
pensionēšanās vecums jāapspriež 
dalībvalsts līmenī, iesaistoties aktīvā 
dialogā ar sociālajiem partneriem un 
attiecīgajām organizācijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 232
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un gaidāmās problēmas saistībā 
ar likumā noteikto pensiju finansēšanu, 
lielākam cilvēku skaitam ir jāpiedalās 
darba tirgū un jādara tas ilgāk; šajā saistībā 
aicina dalībvalstis veikt pasākumus 
dzimstības radītāju palielināšanai, kas 
gandrīz visās Eiropas valstīs ir zem 
reproduktīvā līmeņa — 2,1 dzemdības uz 
vienu sievieti; norāda, ka paredzamais 
dzīves ilgums palielinās, un aicina 
dalībvalstis likumā noteikto pensionēšanās 
vecumu sasaistīt ar palielināto paredzamo 
dzīves ilgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 233
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis vēlreiz
apsvērt iespēju atcelt obligāto
pensionēšanās vecumu, kas attur no darba 
cilvēkus, kuri vēlas turpināt darbu, 
saglabājot pensionēšanās vecuma sistēmu 
dalībvalsts līmenī, lai tie cilvēki, kas vēlas 
doties pensijā, var to darīt un tomēr 
saņem savu pensiju un ar pensiju saistītos 
pabalstus;
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Or. en

Grozījums Nr. 234
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
mudina dalībvalstis apsvērt pārliecinošus 
sociālekonomiskos argumentus par labu 
to politiku pārtraukšanai, kas attur gados 
vecākus darba ņēmējus no palikšanas 
darba tirgū; norāda, ka paredzamais dzīves 
ilgums palielinās, un aicina dalībvalstis 
apsvērt likumā noteiktā pensionēšanās 
vecuma sasaistīšanu ar paredzamo dzīves 
ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu; 
tomēr aicina tās dalībvalstis, kas 
palielinājušas likumā noteikto 
pensionēšanās vecumu vai kas vēlas to 
darīt, sekmēt gados vecāku cilvēku 
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nodarbinātību, paredzot atbrīvojumus 
nodokļu vai sociālajā jomā; turklāt aicina 
dalībvalstis gados vecākiem cilvēkiem 
piedāvāt atbilstīgus un elastīgus darba 
līgumus, kuru mērķis ir veicināt un 
atvieglot darba un pensijas apvienošanu, 
kā arī ieviest preventīvus pasākumus, lai 
uzņēmumiem būtu mazāk iespēju atlaist 
gados vecākus darbiniekus;

Or. fr

Grozījums Nr. 236
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu, 
kā arī dzīves kvalitāti un veselību, 
cenšoties panākt līdzsvaru starp darba 
dzīves ilgumu un pensionēšanās ilgumu;

Or. el

Grozījums Nr. 237
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 

16. uzskata, ka, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences un vajadzību nodrošināt pensiju 
izmaksas, lielākam cilvēku skaitam ir 
jāpiedalās darba tirgū un jādara tas ilgāk; 
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norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;

norāda, ka paredzamais dzīves ilgums 
palielinās, un aicina dalībvalstis apsvērt 
likumā noteiktā pensionēšanās vecuma 
sasaistīšanu ar paredzamo dzīves ilgumu;
uzskata, ka ir svarīgi rast iespēju 
pagarināt darba dzīvi ar stimuliem 
nodokļu un iemaksu jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 238
Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka pārmērīgi tiek izmantota 
priekšlaicīgas pensionēšanās iespēja, līdz 
apmēram, kas ir jo īpaši uztraucošs 
nozarēs, kurās nav grūtu darba apstākļu, 
piemēram, finanses vai 
telekomunikācijas; tāpēc aicina 
dalībvalstis ciešāk regulēt šo iespēju un 
samazināt tās pārmērīgu izmantošanu, jo 
netiek izpildītas ne tikai jaunu cilvēku 
iesaistīšanas cerības darba tirgū, nemaz 
nerunājot par tādu pašu drošības un 
kvalitātes nosacījumu izpildi, kā darba 
ņēmējiem, kas priekšlaicīgi dodas pensijā, 
bet šādi darba ņēmēji radījuši arī 
ievērojamu papildu slodzi ES pensiju 
sistēmu fiskālajam līdzsvaram;

Or. es

Grozījums Nr. 239
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a ievērojot, ka aizvien vairāk jaunu 
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cilvēku ienāk darba tirgū vēlāk, 
pamatojoties uz augstākās izglītības 
pieaugušo ilgumu, uzskata, ka būtu 
lietderīgi, ja būtu formula, kas sasaista 
praksi, studijas un darba pieredzes 
programmas ar sociālā nodrošinājuma 
sistēmām;

Or. el

Grozījums Nr. 240
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a iebilst pret jebkādu vecuma 
automātisku pielāgošanu, kas dod tiesības 
uz pensiju, saskaņā ar turpmāko dzīves 
ilguma pieaugumu, kā arī pret likumā 
noteiktā pensionēšanās vecuma 
saskaņošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 241
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzinīgi vērtē vispārējo diskusiju par 
minimālo pensionēšanās vecumu visās ES 
dalībvalstīs un norāda uz nepieciešamību 
ievērojami palielināt faktisko 
pensionēšanās vecumu; konstatē, ka tāpēc 
vecāki cilvēki jāmotivē palikt darba tirgū 
un atbilst prasībām, piedaloties 
mūžizglītībā; norāda, ka iegūtā pieredze ir 
vērtīgs instruments ekonomikā, pētniecībā 
un sabiedrībā;
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Or. de

Grozījums Nr. 242
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju sagatavot pētījumu, 
lai analizētu veidu, kādā labklājības 
izplatība ietekmē paredzamo dzīves 
ilgumu dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 243
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a noraida likumā noteiktā 
pensionēšanās vecuma automātisko 
sasaisti ar paredzamo dzīves ilgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 244
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata par neiespējamu un 
neproduktīvu noteikt vienotu 
pensionēšanās vecumu Eiropas mērogā, 
jo šāds vecums lielā mērā ir atkarīgs no 
attiecīgo dalībvalstu īpašajiem apstākļiem; 
turklāt uzsver, ka efektīvi jācīnās pret 
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daudzās dalībvalstīs strauji pieaugušo 
bezdarbu;

Or. de

Grozījums Nr. 245
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka, saskaroties ar 
demogrāfiskajām problēmām, dalībvalstis, 
izmantojot atklāto koordinācijas metodi, 
varētu kopīgi apsvērt iespēju ikvienā 
dalībvalstī papildus līdzekļiem no 
nodarbinātības ieviest jaunus valsts 
pensiju sistēmu finansējuma avotus;

Or. fr

Grozījums Nr. 246
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzskata, ka nevis demogrāfiskajai 
attīstībai, tātad attiecībai starp gados 
vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem 
darbspējīgā vecumā, jānosaka turpmākā 
pensiju sistēmu finansēšanas kārtība, bet 
gan ekonomiskās atkarības koeficienta 
attīstībai, tātad attiecībai starp pabalstu 
saņēmējiem un faktisko darbaspēku;

Or. de

Grozījums Nr. 247
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a uzsver steidzamo nepieciešamību 
radīt darba apstākļus, kas dod iespēju 
tiem gados vecākiem darba ņēmējiem, 
kuri to vēlas, palikt darba tirgū; uzsver, 
ka, ievērojot gados vecāku darba ņēmēju 
mazo procentuālo īpatsvaru darba tirgū, 
ir jāapkaro diskriminācija vecuma dēļ;
aicina Komisiju, pamatojoties uz tās pret 
diskrimināciju vērsto darbu, un 
dalībvalstis izstrādāt instrumentus, ar 
kuriem darba apstākļus pielāgotu gados 
vecāku darba ņēmēju vajadzībām; norāda 
uz tādu pasākumu nozīmīgumu kā 
tiesības uz elastīgu darba laiku gados 
vecākiem darba ņēmējiem, tiesības uz 
apmācību un tiesības elastīgi doties 
pensijā, nezaudējot pensijas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a atzīmē, ka ekonomikas lejupslīde ES 
mērogā rada lielāku slodzi valstu 
budžetiem, un aicina dalībvalstis 
apņemties izveidot ilgtermiņa stratēģiju 
par pensiju sistēmām un noteikt tai 
prioritāti;

Or. en
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Grozījums Nr. 249
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri 
strādā ilgāk;

17. uzskata, ka darba organizēšanas veidi
un darba laika režīms jāpielāgo 
demogrāfiskajām pārmaiņām; norāda, ka 
vajadzīga stabilitātes uzlabošana tādās 
jomās kā nodarbinātība, sociālais 
nodrošinājums, veselības un drošības 
aizsardzība darbā, kā arī īsāki kopējie 
darba laiki gados jaunu, kā arī vecāku 
darba ņēmēju efektīvākai integrācijai, lai 
viņi motivēti un stabili turpinātu algotu 
darbu, līdz sasniedz likumā noteikto 
pensionēšanās vecumu;

Or. en

Grozījums Nr. 250
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri 
strādā ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un 
sociālos partnerus apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pozitīvi ietekmē 
ilgtspējīgas pensijas; šajā kontekstā uzsver 
vajadzību īstenot ES direktīvas, kas 
vērstas pret diskrimināciju, lai darba tirgū 
apkarotu tiešu un netiešu diskrimināciju 
vecuma dēļ; aicina dalībvalstis apvienot 
sodus par diskrimināciju darba tirgū ar 
stimuliem darba devējiem radīt iekļaujošu 
darba tirgu;
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Or. en

Grozījums Nr. 251
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri 
strādā ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, lai cilvēki līdz likumā 
noteiktajam pensionēšanās vecumam 
varētu turpināt darba dzīvi;

Or. de

Grozījums Nr. 252
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri 
strādā ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas veido pāreju uz pensiju 
elastīgu, piemēram, atlīdzinot cilvēkiem
par ilgāku darba dzīvi un smaga darba 
gadījumā nesamazinot viņu pensijas 
priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā;

Or. de
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Grozījums Nr. 253
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un 
sociālos partnerus apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, lai nodrošinātu lielāku 
elastību, pagarinot darba dzīvi, piemēram, 
atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā ilgāk, 
izstrādājot visaptverošas vecuma vadības 
stratēģijas valsts un uzņēmuma līmenī un 
izveidojot jaunus darba dzīves līdzsvara 
noteikumu veidus, kas pielāgoti vecuma 
grupas pēc 50 gadiem īpašajām 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Frédéric Daerden, Olle Ludvigsson

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; konstatē, ka šīs atšķirības ir īpaši 
izteiktas darba ņēmējiem visgrūtākajās 
amatu kategorijās; tāpēc aicina 
dalībvalstis un darba tirgus abas puses 
apmainīties ar informāciju par labāko 
pieredzi un noslēgt nolīgumus, kas 
pagarinātu darba dzīvi, jo īpaši attiecībā uz 
tiem darba ņēmējiem, kas strādā 
visapgrūtinošākos un fiziski vissmagākos 
darbus; šajā saistībā konstatē, ka 
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dalībvalstīm būtu lietderīgi sniegt 
atlīdzību cilvēkiem, kuri strādā ilgāk, taču 
uzsver, ka jebkādai atlīdzības sistēmai 
jābūt godīgai un līdzsvarotai, pilnībā 
ievērojot mainīgos darba apstākļus līdz 
vēlam vecumam dažādās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 255
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt, kas pakāpeniski jāsamazina; tāpēc 
aicina dalībvalstis un darba tirgus abas 
puses apmainīties ar informāciju par 
pieredzi un noslēgt nolīgumus, kas 
pagarinātu darba dzīvi, piemēram, 
atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā ilgāk;

Or. de

Grozījums Nr. 256
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; atzīst, ka prioritāte jānosaka tam, 
lai nodrošinātu, ka darba ņēmēji var 
strādāt līdz likumā noteiktajam 
pensionēšanās vecumam; tāpēc aicina 
dalībvalstis un darba tirgus abas puses 
apmainīties ar informāciju par labāko 
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pieredzi un noslēgt nolīgumus, kas 
pagarinātu darba dzīvi, piemēram, 
samazinot priekšlaicīgas pensionēšanās 
iespējas un atlīdzinot cilvēkiem, kuri 
strādā ilgāk;

Or. en

Grozījums Nr. 257
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Birgit Sippel, 

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas brīvprātīgi pagarinātu 
darba dzīvi, piemēram, atlīdzinot 
cilvēkiem, kuri strādā ilgāk, un paredzot 
sankcijas tiem uzņēmumiem, kas atlaiž 
gados vecākus darbiniekus, pirms viņi ir 
sasnieguši likumā noteikto pensionēšanās 
vecumu; aicina Komisiju veikt iedzīvotāju, 
īpaši vadītāju un cilvēkresursu nodaļu 
vadītāju informēšanas kampaņas, lai 
cīnītos pret nepareizu pieņēmumu, ka 
pieredzējis darbinieks nozīmē mazāku 
produktivitāti; aicina turpmākajos 
priekšlikumos par ES gada budžetu 
saglabāt un pat palielināt apropriācijas 
mūžizglītības programmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 258
Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses savu pensiju sistēmu 
pārveidošanā par paraugu izmantot reālas 
situācijas, šo reformu plānošanā ņemt 
vērā vecuma struktūru, apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

Or. fr

Grozījums Nr. 259
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk, un sieviešu gadījumā nodrošinot 
viņām apdrošināšanas segumu par 
periodiem, kuros veikti aprūpes 
pienākumi;

Or. it

Grozījums Nr. 260
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk;

17. norāda, ka ir lielas atšķirības starp 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu un 
vecumu, kurā vecāki cilvēki faktiski beidz 
strādāt; tāpēc aicina dalībvalstis un darba 
tirgus abas puses apmainīties ar 
informāciju par labāko pieredzi un noslēgt 
nolīgumus, kas pagarinātu darba dzīvi, 
piemēram, atlīdzinot cilvēkiem, kuri strādā 
ilgāk, un ieviešot pasākumus, kuri attur 
no priekšlaicīgas pensionēšanās;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzskata, ka dalībvalstīm jāņem vērā 
nepieciešamība ieviest finansiālos 
stimulus, lai mudinātu darba ņēmējus 
turpināt darbu pēc likumā noteiktā 
pensionēšanās vecuma; labumiem, kas 
iegūti pēc pensionēšanās vecuma 
sasniegšanas, jābūt pievilcīgākiem par 
labumiem, kas iegūti senāk;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a aicina dalībvalstis izmantot 
2012. gadu — ES aktīvas novecošanas 
gadu —, lai iesaistītos sadarbībā ar 
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sociālajiem partneriem un lai ar Eiropas 
Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas 
fonda atbalstu izstrādātu ieteikumus par 
kvalitatīvu darbavietu izveidi un darba 
ņēmēju fiziskās un garīgās spriedzes 
samazināšanu, tādējādi dodot viņiem 
iespēju strādāt līdz spēkā esošajam, 
likumā noteiktajam pensionēšanās 
vecumam un padarot par nevajadzīgu 
turpināt šā vecuma palielināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 263
Frédéric Daerden, Liisa Jaakonsaari

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a atzīmē, ka darba dzīve jāpagarina ne 
tikai abos galos, bet arī vidū; uzsver, ka 
nodarbinātība un pienācīgs darbs ir 
labākie līdzekļi karjeras paildzināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b aicina dalībvalstis sniegt darba 
devējiem informāciju un piedāvāt viņiem 
konsultācijas, lai samazinātu 
aizspriedumus par gados vecāku cilvēku 
nodarbinātību (piemēram, konsultācijas 
par veselības apmācību, ergonomiskām 
pārmaiņām darba principos un darba 
apstākļiem, kas saudzē gados vecāku 
darba ņēmēju veselību un nodrošina viņu 
spēju strādāt);



AM\853021LV.doc 113/198 PE454.538v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 265
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
17.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.b aicina dalībvalstis ieviest sociāli 
pieņemamus stimulus vēlākas 
pensionēšanās gadījumiem un, ja vēlams, 
izstrādāt pievilcīgus modeļus elastīgai 
pārejai no darba uz pensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 267
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka ir vajadzīga aktīva politika, 
lai nepieļautu diskrimināciju vecuma dēļ; 
tāpēc aicina dalībvalstis, ka uz elastību un 
drošību vērstam darba tirgum ir vecākiem 
darba ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai 
garīgi grūtu darbu, jāpiedāvā radoši 
risinājumi, piemēram, lielāka elastība 
attiecībā uz likumā noteikto pensionēšanās 
vecumu, pensijas daļēja darba laika 
darbiniekiem vai pielāgoti darba apstākļi, 
uzsverot spēju strādāt, lai tādējādi pastāvīgi 
nodrošinātu līdzsvaru starp nodarbinātības 
vajadzībām un darba ņēmēju iespējām;

Or. de

Grozījums Nr. 268
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ; uzskata, ka, 
aprēķinot darba stāžu, kas vajadzīgs 
pilnas pensijas saņemšanai, īpaša 
uzmanība jāpievērš fiziski vai garīgi 
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grūtam darbam;

Or. fr

Grozījums Nr. 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka dinamiskam darba tirgum 
ir vecākiem darba ņēmējiem, kuri veic 
fiziski un/vai garīgi grūtu darbu, jāpiedāvā 
radoši risinājumi, piemēram, lielāka 
elastība attiecībā uz likumā noteikto 
pensionēšanās vecumu, pensijas daļēja 
darba laika darbiniekiem vai pielāgoti 
darba apstākļi, uzsverot spēju strādāt, lai 
tādējādi pastāvīgi nodrošinātu līdzsvaru 
starp nodarbinātības vajadzībām un darba 
ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir vajadzīga 
aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope 
Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir karjeru beigušiem 
vai joprojām strādājošiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
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līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

strādāt, sekmējot pārejas pasākumus un 
plaša profila iespējas pāriešanai no vienas 
darbavietas uz citu, tos efektīvi papildinot 
ar mūžizglītības programmām, lai tādējādi 
pastāvīgi nodrošinātu līdzsvaru starp 
nodarbinātības vajadzībām un darba 
ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir vajadzīga 
aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

Or. fr

Grozījums Nr. 271
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ, uzraugot 
Direktīvas 2000/78 un 2006/54 pareizu 
īstenošanu un izmantojot ES 2020. gada 
stratēģiju; uzskata par nepieciešamu 
palielināt gados vecāku darba ņēmēju 
aizsardzību, veicinot viņu mūžizglītību;

Or. it

Grozījums Nr. 272
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ; turklāt norāda, 
ka atalgojuma samazinājums, 
nodarbinātības pārtraukumi, piemēram, 
audzināšanas un aprūpes laikā, 
kvalifikācijas celšanas un piespiedu 
bezdarba laikā, noteiktāk jāņem vērā kā 
galvenie riski attiecībā uz nabadzību 
vecumdienās;

Or. de

Grozījums Nr. 273
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ; turklāt norāda, 
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ka atalgojuma samazinājums, 
nodarbinātības pārtraukumi, piemēram, 
audzināšanas un aprūpes laikā, 
kvalifikācijas celšanas un piespiedu 
bezdarba laikā, noteiktāk jāņem vērā kā 
galvenie riski attiecībā uz nabadzību 
vecumdienās;

Or. de

Grozījums Nr. 274
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ un lai veicinātu 
Eiropas aktīvas novecošanas kultūru, kā 
arī dotu iespēju gados vecākiem cilvēkiem 
dzīvot pilnvērtīgu un cilvēka cienīgu dzīvi;

Or. de

Grozījums Nr. 275
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. uzskata, ka uz elastību un drošību 18. uzskata, ka uz elastību un drošību 
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vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ;

vērstam darba tirgum ir vecākiem darba 
ņēmējiem, kuri veic fiziski un/vai garīgi 
grūtu darbu, jāpiedāvā radoši risinājumi, 
piemēram, lielāka elastība attiecībā uz 
likumā noteikto pensionēšanās vecumu, 
pensijas daļēja darba laika darbiniekiem 
vai pielāgoti darba apstākļi, uzsverot spēju 
strādāt, lai tādējādi pastāvīgi nodrošinātu 
līdzsvaru starp nodarbinātības vajadzībām 
un darba ņēmēju iespējām; uzskata, ka ir 
vajadzīga aktīva politika, lai nepieļautu 
diskrimināciju vecuma dēļ, jo īpaši 
2000. gada Nodarbinātības direktīvas 
efektīva īstenošana; 

Or. en

Grozījums Nr. 276
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka vecāks darbaspēks un 
ilgāka darba dzīve nenozīmē zemāku 
darba produktivitāti vai mazāk 
jauninājumu un patiesībā var radīt 
pozitīvu ieguldījumu ekonomikas 
atveseļošanā un turpmākajā izaugsmē;

Or. en

Grozījums Nr. 277
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a konstatē, ka gados vecākam 
darbaspēkam bieži vien ir grūtības 
pielāgoties darba tirgus mainīgajiem 
apstākļiem, tāpēc to daļēji mazāk 
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pieprasa; tomēr uzsver, ka tas, 
pamatojoties uz savu ilggadējo pieredzi, 
var sniegt lielu labumu ekonomikai; tāpēc 
uzskata, ka gados vecāka darbaspēka 
izmantošanu nepilna laika pensijā var būt 
lieliska iespēja;

Or. de

Grozījums Nr. 278
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina dalībvalstis efektīvi cīnīties 
pret praksi atlaist no darba strādājošos, 
kam tuvojas pensionēšanās vecums, 
sniedzot lielāku atbalstu darba 
meklēšanas pakalpojumiem un 
apmācībai, lai uzlabotu viņu 
nodarbinātību, un pārbaudīt iespēju 
subsidēt kopā ar darba devējiem daļu no 
viņu apdrošināšanas iemaksām atbilstoši 
tādiem konkrētiem noteikumiem un 
nosacījumiem kā vecums, iespēja atkārtoti 
iekļauties darba tirgū u.c.;

Or. el

Grozījums Nr. 279
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzsver, ka ES ir noteikusi līdz 
2020. gadam panākt 75 % nodarbinātības 
līmeni personām vecumā no 20 –
64 gadiem; aicina dalībvalstis paaugstināt 
nodarbinātības līmeņus un jo īpaši 
palielināt gados vecāku sieviešu un 
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vīriešu nodarbinātību, lai modernizētu 
darba tirgu funkcionēšanu un ieviestu 
strukturālās reformas, pamatojoties uz 
elastdrošības pieeju; aicina dalībvalstis 
sniegt visaptverošas konsultācijas un 
atbalstu darba meklētājiem un 
rehabilitācijas pasākumus ilgstošai, 
atkārtotai integrācijai darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka ir svarīgi ņemt vērā 
gados vecāku darba ņēmēju veselību —
garīgās un fiziskās spējas — un šajā 
saistībā noteikt tā darba ilgumu un veidu, 
ko viņi var veikt;

Or. lt

Grozījums Nr. 281
Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a konstatē — tam, ka mazliet vairāk 
nekā puse no aptuveni 80 miljoniem 
personu ar invaliditāti nepiedalās darba 
tirgū, ir dramatiska ietekme, jo 
nodarbināto cilvēku skaits Eiropā līdz 
2020. gadam samazināsies uz pusi no šā 
skaita, t.i., par aptuveni 20 miljoniem; 
turklāt atzīmē, ka, radot pieņemamus 
apstākļus un organizējot darbu elastīgi, 
no darba viedokļa ir iespējams pienācīgi 
un efektīvi ne tikai palielināt to personu 



PE454.538v03-00 122/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

ar invaliditāti proporciju, kas ir 
nodarbināti, bet arī palielināt 
pensionēšanās vecumu ilgtspējības 
interesēs, kā arī, ievērojot, ka turpmākās 
izaugsmes vienīgais avots būs darba 
produktivitāte;

Or. hu

Grozījums Nr. 282
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a uzskata, ka jebkādām pārmaiņām 
valsts pensionēšanās vecumā jābūt tādām, 
lai dotu personām pietiekamu laiku 
sagatavoties jaunajai situācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
18.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.b aicina dalībvalstis reformu un darba 
dzīves pagarināšanas kontekstā, kā arī ar 
Komisijas atbalstu apstiprināt savus 
centienus veicināt veselības aizsardzību 
darbā, daudz efektīvāk īstenojot direktīvas 
par drošību un veselības aizsardzību 
darbā, tādējādi radot kultūru, kas veicina 
darbaspēka veselības aizsardzību, uzsvaru 
liekot uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem;

Or. el
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Grozījums Nr. 284
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny

Rezolūcijas priekšlikums
18.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.c uzsver, ka intelektuāli un fiziski 
smaga darba gadījumā mūžizglītība ir 
lietderīgs veids, kā gados vecākiem darba 
ņēmējiem dot iespēju strādāt, veicot citus 
pienākumus;

Or. el

Grozījums Nr. 285
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 286
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām;

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām; tomēr atzinīgi vērtē tās 
atsauci uz gados vecāku darba ņēmēju 
iekļaušanu darba tirgū;
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Or. en

Grozījums Nr. 287
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām;

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām, lai gan dažu minētajā 
dokumentā norādīto mērķu sasniegšana ir 
atkarīga no tām;

Or. it

Grozījums Nr. 288
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām;

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām; tāpēc iesaka šos mērķus 
iekļaut ES 2020. gada stratēģijā;

Or. it

Grozījums Nr. 289
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 



AM\853021LV.doc 125/198 PE454.538v03-00

                               Ārējais tulkojums LV

uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām;

uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām attiecībā uz tādu valsts 
un universālo sociālā nodrošinājuma 
sistēmu aizsardzību, kas nodrošina 
pienācīgas pensijas visiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 290
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība ilgtspējīgām un atbilstīgām 
pensiju sistēmām;

19. pauž nožēlu par to, ka 2020. gada 
stratēģijā nav tiešā veidā pievērsta 
uzmanība pienācīgām, ilgtspējīgām un 
atbilstīgām pensiju sistēmām;

Or. fr

Grozījums Nr. 291
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a aicina ES padarīt pensiju sistēmu 
atbilstību un ilgtspējību par daļu no 
2020. gada stratēģijas, lai nodrošinātu, ka 
nodarbinātības un izaugsmes stratēģija 
atbalsta ES centienus panākt tās sociālās 
kohēzijas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija 
būs sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk 
cilvēku strādās un veicinās ekonomikas 
izaugsmi, tādējādi uzlabojot pensiju 
sistēmu ilgtspējīgumu;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 293
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu;

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka radīsies vairāk 
drošas un kvalitatīvas darbavietas un ka 
tas veicinās ekonomikas izaugsmi, tādējādi 
uzlabojot pensiju sistēmu ilgtspējīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 294
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu;

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās, saņemot piemērotu algu un darba 
apstākļus, un veicinās ekonomikas 
izaugsmi, kā arī dzīves kvalitāti, tādējādi 
uzlabojot pensiju sistēmu ilgtspējīgumu;

Or. de
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Grozījums Nr. 295
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu;

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija un 
spēcīga darba tirgus politika būs sekmīga, 
tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku strādās 
sociāli apdrošinātās un stabilās
darbavietās un veicinās ekonomikas 
izaugsmi, tādējādi uzlabojot pensiju 
sistēmu ilgtspējīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 296
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu;

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija un 
spēcīga darba tirgus politika būs sekmīga, 
tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku strādās 
sociāli apdrošinātās un stabilās
darbavietās un veicinās ekonomikas 
izaugsmi, tādējādi uzlabojot pensiju 
sistēmu ilgtspējīgumu;

Or. de

Grozījums Nr. 297
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
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strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu;

strādās kvalitatīvu darbu un veicinās 
ekonomikas izaugsmi, tādējādi uzlabojot 
gan pensiju sistēmu ilgtspējīgumu, gan 
atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu;

20. uzskata, ka, ja 2020. gada stratēģija būs 
sekmīga, tas nozīmēs, ka vairāk cilvēku 
strādās un veicinās ekonomikas izaugsmi, 
tādējādi uzlabojot gan pensiju sistēmu 
ilgtspējīgumu, gan atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 299
Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka sociālā nodrošinājuma 
iemaksu samazināšanas politika ir plaši 
izplatījusies, jo īpaši pēdējos desmit gados, 
ar mērķi veicināt nodarbinātību; tā kā ir 
pierādījies, ka šāda politika nav pilnīgi 
efektīva šādu mērķu īstenošanai un 
saistās ar pensijām piešķirto valsts 
resursu samazināšanu, uzskata par 
vajadzīgu pieprasīt atbildīgas, ierobežotas 
un izteikti lokālas atlaižu sistēmas, lai 
nodrošinātu ne tikai šādas politikas 
efektivitāti, bet arī valsts pensiju sistēmas 
pastiprināšanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 300
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, 
Raffaele Baldassarre, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka dalībvalstu starpā 
jāstiprina tādu izglītības iespēju 
savstarpējā atzīšana, kas Eiropas mērogā 
varētu uzlabot pieprasījuma un 
piedāvājuma atbilstību darba tirgū un 
tādējādi atbilst ES 2020. gada stratēģijai, 
kurā paredzēts 75 % nodarbinātības 
līmenis;

Or. fr

Grozījums Nr. 301
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzskata, ka, ievērojot dalībvalstu 
individuālo pensiju sistēmu atšķirības, 
vairāk jāizmanto atvērtās koordinācijas 
metode labākās prakses un pieredzes 
apmaiņai par pensiju sistēmām, jo īpaši 
notiekošo strukturālo pārmaiņu 
kontekstā, lai nodrošinātu, ka pensiju 
sistēmas ir ilgtspējīgas un pensiju pabalsti 
ir atbilstīgi;

Or. el

Grozījums Nr. 302
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen
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Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, 
minoritāšu grupu locekļu un ilgtermiņa 
bezdarbnieku līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
patlaban darba tirgū par maz pārstāvēto, 
jo īpaši visneaizsargātāko personu 
līdzdalība nodarbinātībā; uzskata, ka ES 
jāizstrādā jauni rādītāji, lai uzraudzītu 
pensiju reformas ietekmi uz 
neaizsargātajām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
darba ņēmēju, sieviešu, jauniešu,
minoritāšu grupu locekļu un ilgtermiņa 
bezdarbnieku līdzdalība nodarbinātībā, 
radot darbavietas ar tiesībām visiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 304
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
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grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

grupu locekļu, jauniešu, personu ar 
invaliditāti un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā; uzskata, ka 
nelegāls darbs un darbs, kas neatbilst 
tiesību aktu prasībām, Eiropas Savienībā 
vēl aizvien ir pārāk izplatīts un ka šāds 
darbs aizskar darba ņēmēju tiesības, 
mazina dalībvalstu budžeta ieņēmumus 
un vājina sociālās politikas stratēģijas;

Or. lt

Grozījums Nr. 305
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu, jauniešu, kas pāriet no 
skolas uz darba dzīvi, personu ar dažādām 
spējām un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

Or. it

Grozījums Nr. 306
Frédéric Daerden, Kinga Göncz

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu, jauniešu, kas pāriet no 
skolas uz darba dzīvi, personu ar 
invaliditāti un ilgtermiņa bezdarbnieku 
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līdzdalība nodarbinātībā;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, personu ar 
invaliditāti, minoritāšu grupu locekļu un 
ilgtermiņa bezdarbnieku līdzdalība 
nodarbinātībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 308
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, jauniešu,
minoritāšu grupu locekļu un ilgtermiņa 
bezdarbnieku līdzdalība nodarbinātībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 309
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku darba ņēmēju, sieviešu, minoritāšu 
grupu locekļu un ilgtermiņa bezdarbnieku 
līdzdalība nodarbinātībā;

21. atbalsta saskaņā ar 2020. gada 
stratēģiju mērķtiecīgu un aktīvu darba 
tirgus politiku, kuras rezultātā palielināsies 
vecāku un jaunu darba ņēmēju, sieviešu, 
minoritāšu grupu locekļu un ilgtermiņa 
bezdarbnieku līdzdalība nodarbinātībā;

Or. de

Grozījums Nr. 310
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a atgādina, ka dalībvalstu ziņā ir 
īstenot ES 2020. gada stratēģiju un aicina 
dalībvalstis apsvērt atbilstošus politikas 
pasākumus, kas mudinās gados vecākus 
darba ņēmējus turpināt darbību darba 
tirgū, ievērojot savas valsts apstākļus un 
tradīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina dalībvalstis ar Komisijas 
atbalstu pieņemt efektīvu politiku, lai 
palīdzētu personām ar invaliditāti piekļūt 
nodarbinātībai un apmācībām un 
aktivizētu šo iedzīvotāju grupu, kas gan 
palielinās fondu ienākumus, gan 
nodrošinās cilvēka cienīgus dzīves 
apstākļus personām ar invaliditāti;
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Or. el

Grozījums Nr. 312
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzskata, ka pasākumi saistībā ar 
pierādītas prakses apmaiņu, 
pilnveidošanu un īstenošanu darba 
apstākļu jomā un darba organizācija ir 
nepieciešami kā daļa no ES 2020. gada 
stratēģijas;

Or. pl

Grozījums Nr. 313
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzskata, ka jāņem vērā pensiju fondu 
ieguldījuma nozīme, palīdzot sasniegt 
ilgtspējīgu, ar zemām oglekļa emisijām 
saistītu un sociāli iekļaujošu sabiedrību, 
kā paredzēts 2020. gada stratēģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzskata, ka pensiju sistēmas nevar 
izmantot kā pielāgojamos mainīgos 
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saistībā ar Stabilitātes un izaugsmes pakta 
mērķiem un ka visas pensiju sistēmu 
reformas jāveic ar mērķi saglabāt šo 
sistēmu stabilitāti ilgtermiņā;

Or. fr

Grozījums Nr. 315
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, 
Raffaele Baldassarre, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina dalībvalstis ieviest veselības 
aizsardzības un darba drošības 
pasākumus, tiklīdz darbinieki ienāk darba 
tirgū;

Or. fr

Grozījums Nr. 316
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzskata par atbilstošu punktu, ka 
dalībvalstīm jāspēj nodrošināt atbilstīgu 
algu līmeni, kā paredzēts ES 2020. gada 
stratēģijā, jo atbilstīgi algas līmeņi, 
pamatojoties uz to attiecīgajām iemaksām, 
arī palīdzēs nodrošināt atbilstīgas pensiju 
sistēmas;

Or. es
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Grozījums Nr. 317
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b aicina dalībvalstis ar Komisijas 
palīdzību atbalstīt centienus veicināt 
imigrantu ekonomisko integrāciju, 
cīnoties pret nedeklarētu darbu un 
uzlabojot iedzīvotāju imigrantu grupas 
nodarbinātību;

Or. el

Grozījums Nr. 318
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b uzskata, ka ECOFIN padomei nevar 
būt izšķirošais vārds debatēs par pensiju 
jautājuma turpmāko attīstību, plānojot 
īstermiņā panākt valsts finanšu līdzsvaru;

Or. fr

Grozījums Nr. 319
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
21.c punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.c aicina dalībvalstis sadarbībā ar ES 
īstenot iniciatīvas, lai veicinātu to 
studentu piekļuvi darba tirgum, kas vēlas 
strādāt, vienlaikus turpinot savas studijas;

Or. el
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Grozījums Nr. 320
Vincenzo Iovine, Jean-Luc Bennahmias

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata — lai ievērotu ES 2020. gada 
stratēģijas mērķus un jo īpaši lai 
sasniegtu 20 līdz 64 gadus vecu cilvēku 
nodarbinātības līmeni 75 % apjomā, ir 
jāveic pensiju sistēmas reforma, lai 
nesodītu jauniešus par darba dzīves 
uzsākšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 321
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. norāda, ka 2003. gada direktīva par 
papildpensijas kapitāla uzkrāšanas 
institūcijām (PKUI) piespieda dalībvalstis 
atcelt uzraudzības noteikumus par darba 
devēju pensiju sistēmām un atvērt darba 
devēju pensiju sistēmas konkurencei;
uzsver, ka direktīva atļauj PKUI ieguldīt 
70 % no to portfeļa vai tehniskajām 
rezervēm akcijās un apgrozāmos 
vērtspapīros, tostarp riska kapitāla tirgos, 
un līdz 30 % aktīvos, kas izteikti valūtās, 
taču, izņemot šīs pārredzamības un 
informācijas prasības, tā nenosaka pat to, 
ka pensionēšanās gadījumā jānodrošina 
vismaz sistēmā uzkrātās iemaksas vai ka 
jānosaka minimālā peļņa vai definēts 
ieguvums;

Or. en
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Grozījums Nr. 322
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. uzsver, ka darba tirgus mobilitāte 
turpmākajos gados, ievērojot ES 
2020. gada stratēģiju, būs izšķiroša 
darbavietu radīšanai un ekonomikas 
izaugsmei;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. uzsver, ka mobilitāte valstu darba 
tirgos kļūst arvien svarīgāka un 
nozīmīgāka, tomēr Eiropas mērogā ir 
mazāk svarīga un tāpēc to nevar izmantot 
kā attaisnojumu ES minimālo standartu 
ieviešanai darba devēju pensijām, jo īpaši 
ievērojot, ka ES minimālie standarti 
apdraud brīvprātīgo darba devēju pensiju 
sistēmu turpināšanu dažās dalībvalstīs;

Or. de

Grozījums Nr. 324
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību; tāpēc uzskata — ja 
Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir 
nopietna interese par darba ņēmēju 
mobilitātes palielināšanu, jānovērš 
iekšējās un pārrobežu mobilitātes šķēršļi 
un jārisina tādi jautājumi kā 
pārvedamības nepietiekamība, ilgi tiesību 
piešķiršanas periodi, neaktivizēto tiesību 
saglabāšana, stingrības nemazināšana un 
nodokļu režīma un aktuārprincipu 
atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību; aicina veikt 
turpmākus uzlabojumus attiecībā uz 
pārrobežu darbības nosacījumiem, jo īpaši 
saistībā ar noteikumu saskaņošanu 
nodokļu un sociālajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 326
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
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pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību, kam tomēr nedrīkst 
būt negatīva ietekme un valstu sociālajām 
sistēmām;

Or. de

Grozījums Nr. 327
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību un pozitīvo ietekmi, 
kāda attiecībā uz pensiju sistēmu varētu 
būt dinamiskākam darba tirgum;

Or. it

Grozījums Nr. 328
Franz Obermayr

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību;

22. uzsver darba tirgus mobilitātes 
pieaugošo nozīmi ES, kā arī šādas 
mobilitātes vajadzību, kas dažkārt rada arī 
negatīvas sekas attiecībā uz darba 
ņēmējiem;

Or. de

Grozījums Nr. 329
Thomas Mann

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

22.a viennozīmīgi noraida jaunus ES 
tiesību aktus, kas apšauba darba devēju 
pensiju brīvprātīgās sistēmas vai 
apgrūtina to turpināšanu; norāda, ka 
šajās sistēmās runa ir nevis par finanšu 
tirgus sistēmām, bet gan par darba 
ņēmēju brīvprātīgajām sociālajām 
sistēmām, kuru pamatā nav peļņas 
gūšana un uz ko neattiecas 
maksātnespēja, pamatojoties uz valstu 
regulējumu un sistēmām (piemēram, 
pensiju apdrošināšanas apvienība 
Luksemburgā un Vācijā);

Or. de

Grozījums Nr. 330
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a vērš uzmanību uz faktu, ka 
imigrācija Eiropas Savienībā skar visu 
tirgu un grauj tā līdzsvaru, turklāt 
imigrācija skar pensijas; atzīmē, ka 
imigrācijas dēļ demogrāfiskās pārmaiņas 
ES dalībvalstīs nav vienādas un tāpēc 
būtu vēlams ieviest finanšu noteikumus, 
lai regulētu pensiju pārvietošanu un
mobilitāti visā ES;

Or. lt

Grozījums Nr. 331
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Konstantinos Poupakis, Veronica Lope 
Fontagné

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

22.a tādēļ uzskata, ka ir jāuzlabo 
apdrošināto personu informēšana un 
konsultēšana, vajadzības gadījumā 
izveidojot vienas pieturas aģentūras, kas 
ļautu efektīvi un precīzi reaģēt uz to 
ieinteresēto personu vajadzībām, kas ir 
strādājušas vairākās dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 332
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka ES jāievieš ziņošanas 
mehānismi, izmantojot sociālo atvērto 
koordinācijas metodi, lai uzraudzītu 
progresu gan ilgtspējības, gan pensiju 
atbilstības nodrošināšanā vidējā termiņā 
un ilgtermiņā;

Or. en

Grozījums Nr. 333
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka, ievērojot jau notiekošo 
pāreju uz fondētajām sistēmām, jāgroza 
Direktīvas 2004/113/EK 5. panta 
2. punkts, izslēdzot atšķirīgo attieksmi, kas 
pamatojas uz dzimumu, fondētajās darba 
devēju pensiju sistēmās, lai izvairītos no 
dzimumu ienākumu atšķirību 
palielināšanās;
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Or. en

Grozījums Nr. 334
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzsver, ka ar šo direktīvu panāktā 
pienācīgā regulējuma liberalizācija 
iespējams veicinājusi zaudējumus un 
problēmas, no kā finanšu krīzes laikā cieš 
darba devēju pensiju sistēmas; uzsver 
faktu, ka PKUI direktīva nenodrošina 
darba ņēmēju pensiju sistēmu dalībnieku 
iemaksu un nākotnes pensiju pienācīgu 
aizsardzību un aicina Komisiju to atcelt;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a uzskata, ka pensijas produktu 
iekšējais tirgus Eiropā veido vienotību 
daudzveidībā un paaudžu solidaritāti, ka 
nav ideāla, universāla pensijas modeļa, ka 
uz to vērsti arī jauni, direktīvā apkopoti 
maksātspējas noteikumi un ka galvenā 
uzmanība jāpievērš tādiem 
piedāvājumiem, kam ir starptautiska 
nozīme, jo lielāka likumdošanas 
efektivitāte Eiropas īstenošanas procesā 
nedrīkst izraisīt valstu valdību 
kompetences pārsniegšanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 336
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b viennozīmīgi noraida ES minimālos 
standartus darba devēju pensijas tiesību 
saņemšanai un iegūšanai, ja darba devēju 
pensijas finansē daba devējs; jo īpaši 
noraida tādu termiņu samazināšanu vai 
aizliegšanu, ar ko darba devēju pensijas 
tiesībām, mainot darba devēju, vairs nav 
noilguma; konstatē, ka abos gadījumos 
izmaksas palielinātos līdz 30 %, tas 
nozīmētu uzņēmumu brīvprātīgi finansēto 
darba devēju pensiju sistēmu izbeigšanos, 
kas nevar būt arī darba ņēmēju interesēs; 
norāda, ka Vācijā vien šādu brīvprātīgu 
sistēmu kopējā summa pārsniedz EUR 
450 miljardus;

Or. de

Grozījums Nr. 337
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b aicina noteikt iegūto tiesību 
aizsardzību attiecībā uz līdzšinējo kārtību 
un līgumiem par uzņēmumu sociālo 
atbildību;

Or. de

Grozījums Nr. 338
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

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

22.b aizstāv fondēto sistēmu aktīvu 
pakāpenisku atkārtotu iekļaušanu valsts 
pensiju sistēmās — kā izdarīja Argentīna 
—, lai stiprinātu pensiju sistēmu pārdales 
raksturu; aicina dalībvalstis veicināt 
likumā noteiktās pensiju sistēmas, kas 
nodrošina, ka vecāka gadagājuma cilvēku 
nabadzību var novērst un, izmantojot 
sistēmu no ieņēmumiem atkarīgo 
komponenti, nodrošināt dzīves līmeņa 
saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 339
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
22.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.b atzīmē, ka ES regulējumam ne tikai 
jāsaskaņo mobilo darba ņēmēju pensiju 
tiesības reglamentējošie pasākumi, bet arī 
jāuzrauga un jāvada valsts pensiju 
sistēmu vispārējais sniegums, lai 
aizsargātu mobilo darba ņēmēju pensijas 
tiesības un nodrošinātu, ka viņi var 
piekļūt drošiem datiem, kas viņiem ļauj 
pieņemt kompetentu lēmumu, pirms 
šķērsot robežu;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Thomas Mann

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

22.c uzsver, ka darba devēju finansētas 
darba devēju pensijas galvenokārt ir 
instrumenti, kas attiecināmi uz lojalitāti 
uzņēmumam un darba ņēmēju 
piesaistīšanu; norāda, ka darba devēju 
pensijas, ievērojot demogrāfiskās 
pārmaiņas un ar to saistīto darbaspēka 
piedāvājuma straujo samazināšanos, 
turpinās paplašināt savu svarīgo nozīmi 
visā Eiropā; konstatē, ka Vācijā vien jau 
65 % no visiem darba ņēmējiem ir 
pievienojušies darba devēju pensijas 
sistēmām;

Or. de

Grozījums Nr. 341
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.d uzsver, ka direktīvai par pensiju 
fondiem jāaizstāv tiesiskā paļāvība 
attiecībā uz iepriekšējām saistībām, tāpēc 
prasības par kapitalizāciju vai citiem 
uzraudzības aspektiem nedrīkst padarīt 
stingrākas ar atpakaļejošu spēku; uzsver, 
ka tas apdraudētu darba devēju pensiju 
brīvprātīgās sistēmas; konstatē, ka tiešās 
saistības neietilpst direktīvas par pensiju 
fondiem piemērošanas jomā, jo netiek 
veikti maksājumi ārējiem pensijas 
fondiem un maksātnespējas gadījumā 
darbojas valstu drošības mehānismi;

Or. de
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Grozījums Nr. 342
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.e punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.e uzsver, ka uz darba devēju 
finansētām darba devēju pensijām 
jāattiecina vismaz 5 gadu tiesību 
piešķiršanas periods, jo tās ir vienīgais 
instruments darba ņēmēju piesaistīšanai 
un atlīdzināšanai par lojalitāti 
uzņēmumam;

Or. de

Grozījums Nr. 343
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.f punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.f norāda, ka ES tiesību akti par darba 
devēju pensiju tiesību pārvedamību drīkst 
attiekties tikai uz fondētām pensiju 
sistēmām un no pārvedamības arī 
turpmāk jāizslēdz sistēmas, ko finansē ar 
saistību rezervēm, vai citas pilnā apjomā 
nefondētas sistēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 344
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.g punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.g aicina Komisiju veikt pētījumu par 
pārrobežu darba mobilitātes apmēru;



PE454.538v03-00 148/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Or. de

Grozījums Nr. 345
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.h punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.h pieprasa pārbaudīt, vai pensiju 
apdrošināšanas apvienības, kas 
Luksemburgā un Vācijā paredzētas 
2. līmeņa pensiju nodrošināšanai 
maksātnespējas gadījumā, var ieteikt 
citām dalībvalstīm kā nodrošinājuma 
modeli un labāko praksi;

Or. de

Grozījums Nr. 346
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.i punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.i aicina Komisiju pasūtīt ietekmes 
novērtējumu, kurā tiktu analizētas 
papildu izmaksas dalībvalstīs par ES 
minimālo standartu ieviešanu un 
standartizāciju attiecībā uz otro līmeni 
(piemēram, tiesību piešķiršanas perioda 
grozījumi, jauni indeksācijas noteikumi, 
tiešo saistību iekļaušana direktīvas par 
pensiju fondiem piemērošanas jomā);

Or. de

Grozījums Nr. 347
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.j punkts (jauns) 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.j konstatē, ka, pamatojoties uz pensiju 
sistēmu strukturālajām atšķirībām un 
dažādajiem mērķiem dalībvalstīs, attiecībā 
uz pensijām un darba devēju pensijām 
Eiropas Savienības iekšējais tirgus nav 
iespējams;

Or. de

Grozījums Nr. 348
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.k punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.k viennozīmīgi noraida, ka PKUI 
direktīvas piemērošanas jomā tiek iekļauti 
jebkādi uzņēmuma sociālie pakalpojumi, 
piemēram, „grāmatvedības rezervju 
shēmas”, jo tie nav finanšu tirgus 
produkti; uzsver, ka PKUI noteikumu 
piemērošana izraisītu izmaksu krasu 
palielināšanos, tādējādi likvidējot 
uzņēmuma pakalpojumus, un tas nevar 
būt darba ņēmēju interesēs un ir pretstatā 
politiskajam mērķim stiprināt pensiju 
sistēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 349
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
22.l punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.l aicina uz darba devēju pensijām, ko 
uzņēmums nodrošina brīvprātīgi, 
neattiecināt ES minimālos standartus, lai 
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novērstu to samazināšanu vai likvidēšanu 
un aizsargātu darba ņēmēju intereses;

Or. de

Grozījums Nr. 350
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzīmē, ka, kā norādīts Monti ziņojumā, 
darba ņēmēju mobilitāte, kas vajadzīga, 
lai uzlabotu darba tirgus efektivitāti, 
Eiropā vēl aizvien ir neatbilstoša;

Or. it

Grozījums Nr. 351
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām ir vajadzīgi noteikumi, kas 
nodrošinātu pārvietošanas iespēju;

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet papildus pirmā
līmeņa pensijām ir vajadzīgi noteikumi, 
kas nodrošinātu pārvietošanas iespēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 352
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
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saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām ir vajadzīgi noteikumi, kas 
nodrošinātu pārvietošanas iespēju;

saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām vēlama darba devēju finansēto 
darba devēju pensiju ES mēroga kapitāla 
tiesību pārvedamība, turpretim 
priekšlikumi par darba devēju finansēto 
darba devēju pensiju pārvietošanas iespēju 
jānoraida, un tie ir nevajadzīgi;

Or. de

Grozījums Nr. 353
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām ir vajadzīgi noteikumi, kas 
nodrošinātu pārvietošanas iespēju;

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām ir vajadzīgi vienkāršoti
noteikumi, kas nodrošinātu pārvietošanas 
iespēju;

Or. de

Grozījums Nr. 354
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām ir vajadzīgi noteikumi, kas 
nodrošinātu pārvietošanas iespēju;

23. norāda, ka pirmā līmeņa pensiju 
saņemšanas tiesības nosaka attiecīgā 
koordinējošā regula, bet par otrā līmeņa 
pensijām ir vajadzīgi noteikumi, kas 
nodrošinātu pārvietošanas iespēju, lai gan 
ar darba devēju pensiju sistēmām saistītās
pensijas tiesības nav nozīmīgs mobilitātes 
kavēklis;

Or. de
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Grozījums Nr. 355
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a noraida Eiropas mērogā noteikto 
papildu īstenošanas nosacījumu 
(28. režīms), jo tas, ievērojot 
nepieciešamību to dažādos veidos sasaistīt 
ar ļoti atšķirīgi veidotajām valstu nodokļu 
un sociālā nodrošinājuma sistēmām, 
nesniegtu nekādu pievienoto vērtību;

Or. de

Grozījums Nr. 356
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atzīmē — kā norādīts veiktajās 
analīzēs un izklāstīts pašā Zaļajā 
grāmatā, pastāv būtiskas atšķirības 
Direktīvas 2003/41 īstenošanā 
dalībvalstīs; tāpēc uzskata par vēlamu 
pieņemt Kopienas iniciatīvu, lai izveidotu 
vienotu pamatu pensiju fondu darbības 
spējai, kas ļaus nozarei attīstīties, 
ievērojot atbilstību dalībvalstu jaunajām 
un grozītajām prasībām;

Or. it

Grozījums Nr. 357
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz 
ar jaunu līgumu noslēgšanu un 
pārvietošanas pieteikumus apstiprina tikai 
tad, ja pārvietojamo aktuāro summu 
pārvieto uz fondu, kura mērķis ir vecuma 
pensiju izmaksa; uzskata, ka nodoklis 
jāaprēķina un jāmaksā tajā dalībvalstī, 
kurā ir tikušas uzkrātas pensijas 
saņemšanas tiesības;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 358
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz 
ar jaunu līgumu noslēgšanu un 
pārvietošanas pieteikumus apstiprina tikai 
tad, ja pārvietojamo aktuāro summu 
pārvieto uz fondu, kura mērķis ir vecuma 
pensiju izmaksa; uzskata, ka nodoklis 
jāaprēķina un jāmaksā tajā dalībvalstī, 
kurā ir tikušas uzkrātas pensijas 
saņemšanas tiesības;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 359
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz 
ar jaunu līgumu noslēgšanu un 
pārvietošanas pieteikumus apstiprina tikai 
tad, ja pārvietojamo aktuāro summu 
pārvieto uz fondu, kura mērķis ir vecuma 
pensiju izmaksa; uzskata, ka nodoklis 
jāaprēķina un jāmaksā tajā dalībvalstī, 
kurā ir tikušas uzkrātas pensijas 
saņemšanas tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
varētu pieņemt pamatnoteikumus par 
darba devēju finansēto darba devēju 
pensiju tiesību pārvedamību visā ES;

Or. de

Grozījums Nr. 360
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir 
tikušas uzkrātas pensijas saņemšanas 
tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa;

Or. fr
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Grozījums Nr. 361
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir 
tikušas uzkrātas pensijas saņemšanas 
tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzsver, ka vispirms jānoskaidro 
jautājums par vienlīdzīgu attieksmi pret 
nodokļu uzlikšanu pensijas tiesībām;

Or. en

Grozījums Nr. 362
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un 
pārvietošanas pieteikumus apstiprina tikai 
tad, ja pārvietojamo aktuāro summu 
pārvieto uz fondu, kura mērķis ir vecuma 
pensiju izmaksa; uzskata, ka nodoklis 
jāaprēķina un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā 
ir tikušas uzkrātas pensijas saņemšanas 
tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka papildu pensiju
pārvietojamība sākas pēc konkrēta tiesību 
piešķiršanas perioda un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas 
uzkrātas pensijas saņemšanas tiesības;



PE454.538v03-00 156/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 363
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas 
uzkrātas pensijas saņemšanas tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu darba devēju 
pensiju sistēmu dažādības un sarežģītības 
dēļ attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas 
uzkrātas pensijas saņemšanas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 364
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas 
uzkrātas pensijas saņemšanas tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu, taču, ja 
iespējams, jācenšas iekļaut spēkā esošos 
līgumus, un pārvietošanas pieteikumus 
apstiprina tikai tad, ja pārvietojamo aktuāro 
summu pārvieto uz fondu, kura mērķis ir 
vecuma pensiju izmaksa; uzskata, ka 
nodoklis jāaprēķina un jāmaksā tajā 
dalībvalstī, kurā ir tikušas uzkrātas pensijas 
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saņemšanas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 365
Olle Ludvigsson, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas 
uzkrātas pensijas saņemšanas tiesības;

24. uzskata, ka atšķirīgu otrā līmeņa 
sistēmu dažādības un sarežģītības dēļ 
attiecībā uz iegūto pensijas saņemšanas 
tiesību pārvietošanu ir jāpieņem 
nosacījumi, ka pārvietojamība sākas līdz ar 
jaunu līgumu noslēgšanu un pārvietošanas 
pieteikumus apstiprina tikai tad, ja 
pārvietojamo aktuāro summu pārvieto uz 
fondu, kura mērķis ir vecuma pensiju 
izmaksa; uzskata, ka nodoklis jāaprēķina 
un jāmaksā tajā dalībvalstī, kurā ir tikušas 
uzkrātas pensijas saņemšanas tiesības; kas 
attiecas uz pārrobežu jautājumiem, 
skaidrs ES darbības uzsvars jāliek uz 
minimālo standartu izveidi pensijas 
tiesību iegūšanai un saglabāšanai un uz 
šo tiesību valsts izsekojamības sistēmu 
izveides atvieglošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 366
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a konstatē, ka darba devēju pensiju 
sistēma starptautiskā mērogā nedarbojas 
kā uzņēmuma sociālā sistēma;

Or. de
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Grozījums Nr. 367
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a konstatē, ka valstīs, kurās ir spēcīgs 
otrais līmenis, ne visām darba ņēmēju 
kategorijām ir piekļuve fondētajām darba 
devēju pensijām; uzskata, ka fondētajām 
darba devēju pensijām jābūt pieejamām 
arī darba ņēmējiem ar nestabiliem vai uz 
noteiktu laiku noslēgtiem darba 
līgumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 368
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
24.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.b norāda, ka tehnisko standartu 
saskaņošana Eiropas mērogā, 
pamatojoties uz biometriskajām 
atšķirībām (mirstība un invaliditātes 
iespējamība), nav lietderīga, ievērojot vēl 
aizvien pastāvošās atšķirības PKUI tiesību 
struktūrā un atšķirības valstu sociālajās, 
nodokļu un darba tiesībās;

Or. de

Grozījums Nr. 369
Jürgen Creutzmann

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

24.c norāda, ka darba devēja finansēta 
darba devēju pensija ir brīvprātīgs darba 
devēja pasākums, ar ko arī jāatlīdzina un 
jāveicina darba ņēmēja lojalitāte 
uzņēmumam; tāpēc uzskata — tā kā 
šādas darba devēju pensijas 
nodrošināšana ir darba devēja lēmums 
atbilstoši darba tiesībām, kas arī nosaka 
un veido darba devēja pensijas apmēru, ir 
attaisnojams vairāku gadu tiesību 
piešķiršanas periods; norāda, ka tiesību 
piešķiršanas perioda samazināšana, 
pamatojoties uz finansiālo slogu darba 
devējam, izraisītu to, ka viņa gatavība 
uzņemties brīvprātīgas saistības 
samazinātos, kā rezultātā samazinātos vai 
pat tiktu apturēta šī atsevišķam darba 
ņēmējam paredzētā darba devēju papildu 
pensija un tiktu izjaukti sociālpolitiskie 
mērķi;

Or. de

Grozījums Nr. 370
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
24.d punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.d informē par risku, ka sekmīgas un 
ilgtspējīgas pensiju sistēmas tiek 
nevajadzīgi noslogotas vai pat tiek 
apdraudēta to pastāvēšana; uzskata par 
svarīgu, ka pārvietošanas standartus 
neierobežoti neattiecina uz iekšējiem 
īstenošanas noteikumiem, ar ko uztur 
uzņēmuma likviditāti un ko ievērojami 
skartu pienākums izmantot šo likviditāti 
pārvešanas gadījumā;

Or. de
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Grozījums Nr. 371
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. konstatē — lai palielinātu mobilitātes 
līmeni, Eiropas pilsoņi jāinformē par viņu 
pensijas tiesībām, kas uzkrājušās 
dalībvalstīs, kurās viņi bijuši nodarbināti;

Or. it

Grozījums Nr. 372
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir 
atzīts otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai 
šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 373
Frédéric Daerden, Liisa Jaakonsaari

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai 
šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ES var palielināt vērtību, 
nodrošinot dažādo sistēmu saskaņošanu
un mudinot dalībvalstis nodrošināt, ka 
darbojas sistēma, kas atbilstoši aizsargā 
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pensiju plāna dalībniekus un nodrošina 
piekļuvi informācijai par pensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 374
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai 
šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka mazāk nekā 60 % no visiem 
ES pilsoņiem ir nodrošināti ar otrā 
līmeņa papildu pensijas sistēmām, taču
daudzās dalībvalstīs ir atzīts otrā līmeņa 
pensiju nodrošinājuma svarīgums un ka
otrais līmenis jāturpina paplašināt, jo tajā 
var efektīvi un rentabli organizēt papildu 
fondētās pensiju sistēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 375
Nadja Hirsch

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai 
šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā un trešā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un uz Eiropas nosacījumiem un 
kritērijiem jāattiecina visu trīs līmeņu 
atšķirības;

Or. de
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Grozījums Nr. 376
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai 
šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ES var visvairāk 
palielināt vērtību, nodrošinot dažādo 
sistēmu saskaņošanu un mudinot 
dalībvalstis nodrošināt, ka darbojas 
sistēma, kas atbilstīgi aizsargā pensiju 
plāna dalībniekus un nodrošina piekļuvi 
kvalitatīvai informācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 377
Evelyn Regner

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums, tomēr dalībvalstu starpā nav 
vienprātības par pastiprinātu pārcelšanu 
uz otro un trešo līmeni; norāda, ka tomēr
ir arī jānodrošina, ka otrā līmeņa sistēmas
atbilst Eiropas nosacījumiem un 
kritērijiem, ko piemēro sistēmām;

Or. de

Grozījums Nr. 378
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
darba devēju sniegto otrā līmeņa pensiju 
nodrošinājuma svarīgums un ka 
kompetence arī turpmāk saglabājas 
dalībvalstu ziņā, un ka ir arī jānodrošina, 
lai šāds nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam; norāda, ka 
principā ar otrā līmeņa ieviešanu nedrīkst 
samazināties labklājības valstu atbildība 
par pensijām virs nabadzības sliekšņa;

Or. de

Grozījums Nr. 379
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā un trešā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam, turklāt 
jānodrošina, ka kritērijos vērā ņemtas 
pensiju sistēmu sociālo, tiesisko un 
ekonomisko pamatnosacījumu atšķirības;

Or. de

Grozījums Nr. 380
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
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otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam; vienlaikus 
atzīmē, ka gadījumos, ja dalībvalstīs 
obligātos pensiju fondus vada privātas 
institūcijas, šādas sistēmas būtu 
jāpārskata arī attiecībā uz atbilstību 
Eiropas nosacījumiem un kritērijiem par 
drošību, ieguldījumiem un aktīvu 
klasifikāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 381
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
otrā līmeņa pensiju nodrošinājuma 
svarīgums un ka ir arī jānodrošina, lai šāds 
nodrošinājums atbilstu Eiropas 
nosacījumiem un kritērijiem, ko piemēro 
otrā līmeņa nodrošinājumam;

25. norāda, ka daudzās dalībvalstīs ir atzīts 
ar profesiju saistītā otrā līmeņa pensiju 
nodrošinājuma svarīgums un ka ir arī 
jānodrošina, lai šāds nodrošinājums atbilstu 
Eiropas nosacījumiem un kritērijiem, ko 
piemēro otrā līmeņa nodrošinājumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 382
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 383
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

26. uzskata, ka tajās dalībvalstīs, kuras 
ieviesušas obligāto pensiju sistēmu, kas 
saistīta ar darbu, būtu vēlams nodrošināt, 
ka šo otro līmeni var izmantot visi darba 
ņēmēji bez jebkādas diskriminācijas 
atkarībā no dzimuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. fr

Grozījums Nr. 384
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

26. uzskata, ka visiem strādājošajiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
vecuma, dzimuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. en

Grozījums Nr. 385
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni tajās 
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jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

dalībvalstīs, kurās ar darbu saistītās 
pensijas nav lielākoties iekļautas pirmajā 
līmenī, bez jebkādas diskriminācijas 
atkarībā no dzimuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. en

Grozījums Nr. 386
Licia Ronzulli

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
vecuma, dzimuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. it

Grozījums Nr. 387
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
vecuma, dzimuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. lt

Grozījums Nr. 388
Kinga Göncz, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, vecuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. en

Grozījums Nr. 389
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
dzimuma, nozares un/vai darba līguma;

26. uzskata, ka visiem darba ņēmējiem ir 
jābūt tiesībām izmantot otro līmeni bez 
jebkādas diskriminācijas atkarībā no 
vecuma, dzimuma, nozares un/vai darba 
līguma;

Or. en

Grozījums Nr. 390
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzskata, ka, domājot par nākotni, 
grozījumi nosacījumos par otrā un trešā 
līmeņa produktiem paaudžu solidaritātes 
interesēs jāattiecina uz jaunajiem 
līgumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 391
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 392
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 393
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 394
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 395
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 396
Elizabeth Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī;
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lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

Or. en

Grozījums Nr. 397
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī;

Or. de

Grozījums Nr. 398
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

27. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis
izpētīt, kā varētu veicināt darba ņēmēju 
tiesības piedalīties otrajā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 399
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un, izmantojot ciešāku 
sociālo dialogu, izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts, kā arī tādu pārvaldības modeli, 
kas garantē šā līmeņa kolektīvu 
pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz 
ietaupījumu ieguldījumu stratēģiju;

Or. fr

Grozījums Nr. 400
Danuta Jazłowiecka

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai izveidotu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

27. aicina Komisiju izpētīt, kā varētu 
veicināt darba ņēmēju tiesības piedalīties 
otrajā līmenī, un izstrādāt priekšlikumus, 
lai veicinātu šo līmeni, kur tas vēl nav 
izdarīts;

Or. en

Grozījums Nr. 401
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzsver atsevišķos pensiju fondos 
piedāvātās īstermiņa peļņas stratēģijas, 
kas samazina nodarbinātību un tādējādi 
rada grūtības saistībā ar pensiju sistēmu 
finansējumu; tādēļ uzstāj, ka pensiju 
fondu ieguldījumu stratēģija jāmaina pret 
ieguldījumiem reālajā ekonomikā saskaņā 
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ar sociālās atbildības principu;

Or. fr

Grozījums Nr. 402
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a neuzskata par lietderīgu atkārtotu 
pārcelšanas pārbaudi, jo Eiropas mēroga 
regulējums nav ne vajadzīgs, ne lietderīgs 
un tas nekādā ziņā neveicinātu Komisijas 
Zaļajā grāmatā noteiktos mērķus;

Or. de

Grozījums Nr. 403
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b uzsver, ka pensiju fondu 
maksātspējas kontroles pamatā jāizvērtē 
riski, turklāt visos gadījumos un visos 
līmeņos jāsaglabā piesardzība;

Or. fr

Grozījums Nr. 404
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzskata, ka PKUI direktīva jāievieš 
pilnībā visās dalībvalstīs un ka Komisijai 
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jāveic iepriekšēja analīze, kas vajadzīga, 
lai noteiktu pārmaiņas, kuras vajadzīgas, 
lai īstenotu pārskatīto direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 405
Vilija Blinkevičiūtė

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā un 
pilsoniskā dialoga attīstīšanu vecuma 
pensiju nodrošinājuma jomā, kā arī 
atrisināt pagaidu un nestabilā darba 
problēmas, darbavietu trūkumu un 
nedeklarēta darba pastāvēšanu; uzsver —
lai saglabātu savas pamattiesības un 
sociālās garantijas, kā arī lai novērstu 
sevis ekspluatāciju darba tirgū, darba 
ņēmējiem jābūt nodarbinātiem legāli, 
pamatojoties uz darba līgumu un ievērojot 
visus likuma noteikumus;

Or. lt

Grozījums Nr. 406
Traian Ungureanu

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā un uzsver zināšanu 
un mūžizglītības pastāvīgas novērtēšanas 
svarīgumu, lai novērstu aktīvo vecāka 
gadagājuma iedzīvotāju efektivitātes 
mazināšanos;

Or. en
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Grozījums Nr. 407
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā un pilnībā ņemt vērā 
šā dialoga rezultātus;

Or. fr

Grozījums Nr. 408
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā un 
pilsoniskā dialoga attīstīšanu par vecuma 
pensiju nodrošinājumu un likumā 
noteikto pensionēšanās vecumu;

Or. en

Grozījums Nr. 409
Kinga Göncz, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā un 
pilsoniskā dialoga attīstīšanu vecuma 
pensiju nodrošinājuma jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 410
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā 
dialoga attīstīšanu vecuma pensiju 
nodrošinājuma jomā;

28. aicina dalībvalstis atbalstīt sociālā un 
pilsoniskā dialoga attīstīšanu vecuma 
pensiju nodrošinājuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 411
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
stiprināt sociālo dialogu, lai sagatavotu 
un īstenotu pensijas sistēmu reformas 
Eiropas, valsts un nozaru līmenī, kā arī 
darba tirgus reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 412
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
28.b punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28.b aicina dalībvalstis stiprināt valsts 
pensijas, uzlabojot darbavietu kvalitāti, 
palielinot atalgojuma līmeņus, uzlabojot 
sociālo pakalpojumu kvalitāti un atrodot 
ilgtspējīgākus veidus sociālās aizsardzības 
sistēmu finansēšanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 413
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka ES noteikumi par trešo 
līmeni un tā netraucētu pārrobežu 
darbību ir jāizvērtē, ņemot vērā iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanu;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 414
Karima Delli

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka ES noteikumi par trešo 
līmeni un tā netraucētu pārrobežu 
darbību ir jāizvērtē, ņemot vērā iekšējā 
tirgus pienācīgu darbību un līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 415
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti 

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka ES noteikumi par trešo 
līmeni un tā netraucētu pārrobežu darbību 
ir jāizvērtē, ņemot vērā iekšējā tirgus 

29. uzskata, ka ES noteikumi par trešo 
līmeni un tā netraucētu pārrobežu darbību 
ir jāizvērtē, ņemot vērā iekšējā tirgus 
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pienācīgu darbību un līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanu;

pienācīgu darbību, jo īpaši saistībā ar 
finanšu instrumentiem, un līdzvērtīgu 
konkurences apstākļu radīšanu; uzsver, ka 
šajā noteikumu izvērtēšanā jāņem vērā 
apdrošināto personu intereses;

Or. fr

Grozījums Nr. 416
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a uzskata, ka obligātās fondētās 
pensiju sistēmas, kas ieviestas dažās 
dalībvalstīs, jāizskata atsevišķi, jo uz 
šādām sistēmām attiecas noteikumi, kas 
atšķiras no noteikumiem, ko attiecina uz 
darba devēju pensijas sistēmām;

Or. pl

Grozījums Nr. 417
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
29.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešķirt darba ņēmēju un pensionāru 
pārstāvjiem būtisku nozīmi uzraudzības 
iestādēs un iestādēs, kas atbild par 
ieguldījumu politikas un privāto pensiju 
sistēmu stratēģiju noteikšanu, lai 
veicinātu sociāli atbildīgu ieguldīšanu 
ieguldītāju un saņēmēju interesēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 418
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes (EAFPI) izveidi; 
uzsver nepieciešamību aprīkot šo iestādi 
tā, lai iestāde varētu efektīvi veikt tai 
uzticētos uzdevumus;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 419
Jürgen Creutzmann

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes (EAFPI) izveidi; 
uzsver nepieciešamību aprīkot šo iestādi tā, 
lai iestāde varētu efektīvi veikt tai uzticētos 
uzdevumus;

30. atgādina par jau izlemto Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes 
(EAFPI) izveidi; uzsver nepieciešamību 
aprīkot šo iestādi tā, lai iestāde varētu 
efektīvi veikt tai uzticētos uzdevumus;

Or. de

Grozījums Nr. 420
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Elisabeth Morin-Chartier, Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes (EAFPI) izveidi; 
uzsver nepieciešamību aprīkot šo iestādi tā, 
lai iestāde varētu efektīvi veikt tai uzticētos 
uzdevumus;

30. lai nodrošinātu pensijas tiesību 
pārvedamību, atbalsta Eiropas 
Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes 
(EAFPI) izveidi; uzsver nepieciešamību 
aprīkot šo iestādi tā, lai iestāde varētu 
efektīvi veikt tai uzticētos uzdevumus;
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Or. fr

Grozījums Nr. 421
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. atbalsta Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes (EAFPI) izveidi; 
uzsver nepieciešamību aprīkot šo iestādi tā, 
lai iestāde varētu efektīvi veikt tai uzticētos 
uzdevumus;

30. atbalsta Eiropas Apdrošināšanas un 
fondēto pensiju iestādes (EAFPI) izveidi; 
uzsver nepieciešamību aprīkot šo iestādi tā, 
lai iestāde varētu efektīvi veikt tai uzticētos 
uzdevumus, un turklāt jo īpaši arī 
atbilstoši ievērot darba devēju pensiju 
īpašības un īpatnības;

Or. de

Grozījums Nr. 422
Rovana Plumb, George Sabin Cutaş

Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30.a aicina Komisiju veicināt Eiropas 
pamatdirektīvas izstrādi par minimālajām 
pensijām, kurā varētu noteikt, ka ikvienai 
personai no konkrēta vecuma neatkarīgi 
no viņa vai viņas nostrādāto gadu skaita
ir tiesības un minimālo pensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 423
Thomas Mann

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

30.a iestājas pret Eiropas aģentūru vai 
uzraudzības iestādi darba devēju pensiju 
vai citu pensiju uzraudzībai, jo abās 
politikas jomās stingri jāievēro 
subsidiaritātes princips un tādējādi ir 
aizliegta Eiropas uzraudzība un kontrole;

Or. de

Grozījums Nr. 424
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzsver, ka ir svarīgi izmantot vienotu 
metodiku, lai aprēķinātu to daļu no valsts 
parāda, ko izraisa ar pensijām saistītas 
saistības;

svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 425
Jean Lambert, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzsver, ka ir svarīgi izmantot vienotu 
metodiku, lai aprēķinātu to daļu no valsts 
parāda, ko izraisa ar pensijām saistītas 
saistības;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 426
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzsver, ka ir svarīgi izmantot vienotu 
metodiku, lai aprēķinātu to daļu no valsts
parāda, ko izraisa ar pensijām saistītas 
saistības;

31. pieprasa Komisijai grozīt pašreizējos 
noteikumus, lai dalībvalstu parāda un 
budžeta deficīta aprēķinos ņemtu vērā 
pensiju sistēmu reformu kopējās 
izmaksas;

Or. fr

Grozījums Nr. 427
Sari Essayah

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzsver, ka ir svarīgi izmantot vienotu 
metodiku, lai aprēķinātu to daļu no valsts 
parāda, ko izraisa ar pensijām saistītas 
saistības;

31. uzsver, ka ir svarīgi izmantot vienotu 
metodiku, lai aprēķinātu valsts finanšu 
ilgtspējību ilgtermiņā un ar pensijām 
saistīto saistību valsts parāda daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 428
Julie Girling

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a aicina pensijas saglabāt dalībvalstu 
kompetencē un pauž bažas, ka jebkādi 
papildu Eiropas tiesību akti šajā jomā var 
negatīvi ietekmēt pensionārus vai radīt 
apgrūtinošas prasības konkrētām 
dalībvalstu sistēmām;
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Or. en

Grozījums Nr. 429
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a turklāt aicina izstrādāt jaunas 
metodes un rādītājus, kas atspoguļo 
pensiju reformu ietekmes apmēru uz 
neaizsargātajām grupām;

Or. de

Grozījums Nr. 430
Martin Kastler

Rezolūcijas priekšlikums
31.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31.a iestājas par sociāli atbildīgiem, 
pārredzamiem un patērētājiem 
draudzīgiem produktu apraksta 
noteikumiem fondētajiem pensijas 
produktiem Eiropas iekšējā tirgū;

Or. de

Grozījums Nr. 431
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
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uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām;

Or. pt

Grozījums Nr. 432
Pervenche Berès, Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, 

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 433
Frank Engel

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
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uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā
uz vecuma pensijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 434
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai pilsoņiem 
vienmēr būtu iespējams saņemt pārskatu
un informāciju par viņu pensijas stāvokli;

Or. de

Grozījums Nr. 435
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
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uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai pilsoņiem
dotu iespēju un mudinātu viņus pašiem 
veikt pasākumus, lai sagādātu pienācīgu 
pensijas nodrošinājumu; uzsver, ka 
pilsoņiem jāsniedz informācija par 
faktiskajām izmaksām un izdevumiem, 
noslēdzot papildu pensijas sistēmas 
līgumus;

Or. en

Grozījums Nr. 436
Tadeusz Cymański

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina dalībvalstis 
uzsākt kampaņas, lai sabiedrības locekļiem 
dotu iespēju un mudinātu viņus pašiem 
veikt pasākumus, lai sagādātu pienācīgu 
pensijas nodrošinājumu;

Or. pl

Grozījums Nr. 437
Jean Lambert, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 32. pauž bažas par to, ka pensijas 



PE454.538v03-00 186/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu; uzsver pamatīgas finanšu 
izglītības nozīmi jau agrīnā posmā;

Or. en

Grozījums Nr. 438
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu;

32. pauž bažas par to, ka pensijas 
pārvaldošās valsts iestādes un organizācijas 
sabiedrībai sniedz nepietiekamu 
informāciju par nepieciešamību, iespējām, 
uzkrātajām tiesībām, iespējamiem 
rezultātiem un faktisko situāciju attiecībā 
uz vecuma pensijām; aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzsākt kampaņas, lai 
sabiedrības locekļiem dotu iespēju un 
mudinātu viņus pašiem veikt pasākumus, 
lai sagādātu pienācīgu pensijas 
nodrošinājumu, atbalsta ES mēroga 
izsekojamības sistēmas izveidi, lai sniegtu 
pilsoņiem iespēju piekļūt informācijai par 
viņu uzkrātajām tiesībām visā ES, 
pamatojoties uz spēkā esošajām 
dalībvalstu iniciatīvām un pieredzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 439
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32.a atzīmē, ka fondētās papildu pensiju 
sistēmas bieži vien tiek uzskatītas par 
grūti izmantojamām, jo tās ir pārāk 
sarežģītas tehniskajā ziņā; uzskata, ka 
tad, ja darba devēji un viņu darbinieki ir 
jāmudina pievienoties šādām sistēmām, 
tad ne vien jāoptimizē to pārvaldība, bet 
arī jāvienkāršo noteikumi, turklāt vismaz 
jānodrošina pilnīgāka informācija, to 
standartizējot pēc vienota principa, lai šīs 
sistēmas padarītu saprotamākas;
uzskata, ka fondēto pensiju sistēmām 
jābūt vairāk reglamentētām, lielākā mērā 
brīvprātīgām, garantējot uzraudzību un 
pārredzamību, kontroli un fondēto pensiju 
sistēmu augstāku maksātspēju; uzskata, 
ka varētu veikt tiesību aktu grozījumus, jo 
īpaši attiecībā uz maksātspējas 
noteikumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 440
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka Eiropas līmenī būtu 
jāsasaista informācija, ko dalībvalstis un 
fondi sniedz individuāliem sabiedrības 
locekļiem par uzkrātajām tiesībām, kuru 
uzskaiti parasti veic attiecīgās valsts 
pensiju reģistrs;

svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 441
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka Eiropas līmenī būtu 
jāsasaista informācija, ko dalībvalstis un 
fondi sniedz individuāliem sabiedrības 
locekļiem par uzkrātajām tiesībām, kuru 
uzskaiti parasti veic attiecīgās valsts 
pensiju reģistrs;

33. uzskata, ka Eiropas līmenī izveidotā 
sistēmā būtu jāiekļauj informācija, ko 
dalībvalstis un fondi sniedz individuāliem 
sabiedrības locekļiem par uzkrātajām 
tiesībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 442
Pervenche Berès, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka Eiropas līmenī būtu 
jāsasaista informācija, ko dalībvalstis un 
fondi sniedz individuāliem sabiedrības 
locekļiem par uzkrātajām tiesībām, kuru 
uzskaiti parasti veic attiecīgās valsts 
pensiju reģistrs;

33. uzskata, ka Eiropas līmenī būtu 
jānodrošina pārredzamāka, pieejama un 
saskaņota informācija, ko dalībvalstis un 
fondi sniedz individuāliem sabiedrības 
locekļiem par uzkrātajām tiesībām, kuru 
uzskaiti parasti veic attiecīgās valsts 
pensiju reģistrs;

Or. fr

Grozījums Nr. 443
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
33.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33.a aicina dalībvalstis un Komisiju 
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izstrādāt kopējus ES noteikumus, lai 
nodrošinātu, ka dalībvalstis sniedz 
pilsoņiem regulāru, uzticamu atjaunināto 
informāciju par viņu gaidāmajām 
individuālajām pensijas tiesībām un 
vispārīgu, standartizētu informāciju par 
iespējamo risku ciest no piešķirto tiesību 
samazinājuma, kā arī par 
administratīvajām izmaksām, izmaksas 
iespējām, iekšējās un pārrobežu 
pārvietošanas ierobežojumiem, standarta 
iespējām u.c., saistībā ar dažādām viņiem 
pieejamām sistēmām un produktiem;

Or. en

Grozījums Nr. 444
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz, Tamás Deutsch, Ádám Kósa

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek 
pāreja no apsolītās pensijas uz apsolītās 
pensijas režīmu, vai no pēdējās algas uz 
vidējās algas sistēmu, sabiedrība ir 
nekavējoties un pilnībā jāinformē par 
sekām;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu jebkādā veidā reformē, 
sabiedrība ir nekavējoties un pilnībā 
jāinformē par sekām;

Or. fr

Grozījums Nr. 445
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās 

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
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algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties 
un pilnībā jāinformē par sekām;

pilnībā jāinformē par sekām;

Or. pt

Grozījums Nr. 446
Pervenche Berès, Sergio Gaetano Cofferati, Liisa Jaakonsaari, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek 
pāreja no apsolītās pensijas uz apsolītās 
pensijas režīmu, vai no pēdējās algas uz 
vidējās algas sistēmu, sabiedrība ir 
nekavējoties un pilnībā jāinformē par 
sekām;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē, sabiedrība ir 
nekavējoties un pilnībā jāinformē par 
sekām, jo īpaši par pensijas summu un
pensijas aprēķinā vērā ņemamo kopējo
darba stāžu;

Or. fr

Grozījums Nr. 447
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, vai jebkādas citas būtiskas 
pārmaiņas, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām, un vajadzības 
gadījumā tieši jāinformē attiecīgās 
personas; uzsver, ka nepietiek ar 
informācijas sniegšanu personām un ka 
tās jāaizsargā pret maksātnespējas 
riskiem neatkarīgi no sistēmas, kurā tās 
iesaistītas;

Or. en
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Grozījums Nr. 448
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām, uzsver, ka 
nepietiek ar informācijas sniegšanu 
personām un ka tās jāaizsargā pret 
maksātnespējas riskiem neatkarīgi no 
sistēmas, kurā tās iesaistītas;

Or. en

Grozījums Nr. 449
Sergio Gaetano Cofferati

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām; uzskata, ka 
šādā gadījumā reformai jāparedz efektīvs 
pārejas režīms, lai varētu izvairīties no 
krasas pabalstu samazināšanās;

Or. it

Grozījums Nr. 450
Kinga Göncz, Frédéric Daerden
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Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu, vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par sekām;

34. uzskata, ka gadījumā, ja pensijas 
nodrošinājumu reformē vai ja notiek pāreja 
no apsolītās pensijas uz apsolītās pensijas 
režīmu vai no pēdējās algas uz vidējās 
algas sistēmu, sabiedrība ir nekavējoties un 
pilnībā jāinformē par ilgtermiņa sekām;

Or. en

Grozījums Nr. 451
Silvia Costa

Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a tāpēc uzskata, ka vēlams vienoties 
par kopīgu izglītības programmu attiecībā 
uz sociālo nodrošinājumu un kopīgu 
informācijas programmu, lai atzītu un 
rīkotos saskaņā ar ikviena tiesībām zināt 
pensijas scenārijus un savu 
apdrošināšanas statusu; jo īpaši uzskata, 
ka, atbilstīgi piemērojot, piemēram, 
„elektroniskās datnes”, sociālā 
nodrošinājuma iestādes spētu sekot 
personām no brīža, kad viņas ieiet darba 
tirgū, līdz brīdim, kad viņas no tā izstājas, 
dokumentējot situāciju katrā konkrētajā 
brīdī un pārejas posmos, kā arī iesakot 
risinājumus, ko var pieņemt, lai veiktu 
labi informētu izvēli, izvēloties no 
iespējām un priekšrocībām;

Or. it

Grozījums Nr. 452
Jean Lambert, Emilie Turunen, Marije Cornelissen
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Rezolūcijas priekšlikums
34.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34.a aicina piešķirt personām tiesības uz 
informāciju par valstīm, nozarēm un 
produktiem, kuros pensiju fondi iegulda 
viņu aktīvus;

Or. en

Grozījums Nr. 453
Vincenzo Iovine

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts – 1. apakšpunkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata — lai dalībvalstu pensijas 
sistēmu reforma būtu patiesi ilgtspējīga, 
tajā jāiekļauj gatavība reorganizēt darba 
tirgu, lai veicinātu elastdrošības principu 
un modernizētu sociālās aizsardzības 
sistēmu;

Or. it

Grozījums Nr. 454
Kinga Göncz, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi izveidot pensiju 
platformu, kurā būtu pārstāvētas
ieinteresētās personas, kas sniegtu 
informāciju par labāko praksi un palīdzētu 
sagatavot politikas iniciatīvas;

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi izveidot pensiju 
platformu, iesaistot ES institūciju 
pārstāvjus, sociālos partnerus un 
attiecīgās ieinteresētās personas, lai
sniegtu informāciju par labāko praksi un 
palīdzētu sagatavot politikas iniciatīvas;
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Or. en

Grozījums Nr. 455
Georges Bach

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi izveidot pensiju 
platformu, kurā būtu pārstāvētas 
ieinteresētās personas, kas sniegtu 
informāciju par labāko praksi un palīdzētu 
sagatavot politikas iniciatīvas;

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi izveidot ES līmeņa
pensiju platformu, kurā būtu pārstāvētas 
ieinteresētās personas, kas sniegtu 
informāciju par labāko praksi un palīdzētu 
sagatavot politikas iniciatīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 456
Jutta Steinruck

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi izveidot pensiju 
platformu, kurā būtu pārstāvētas 
ieinteresētās personas, kas sniegtu 
informāciju par labāko praksi un palīdzētu 
sagatavot politikas iniciatīvas;

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi, ievērojot 
subsidiaritāti, izveidot pensiju platformu, 
kurā būtu pārstāvētas ieinteresētās 
personas, kas sniegtu informāciju par 
labāko praksi un palīdzētu sagatavot 
politikas iniciatīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 457
Jutta Steinruck, Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts 
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi izveidot pensiju 
platformu, kurā būtu pārstāvētas 
ieinteresētās personas, kas sniegtu 
informāciju par labāko praksi un palīdzētu 
sagatavot politikas iniciatīvas;

35. uzskata, ka turpmākajās debatēs par 
atbilstīgu, drošu un ilgtspējīgu pensiju 
sistēmu būtu lietderīgi, ievērojot 
subsidiaritāti, izveidot pensiju platformu, 
kurā būtu pārstāvētas ieinteresētās 
personas, kas sniegtu informāciju par 
labāko praksi un palīdzētu sagatavot 
politikas iniciatīvas;

Or. de

Grozījums Nr. 458
Konstantinos Poupakis, Pascale Gruny, Veronica Lope Fontagné

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a uzsver, ka attiecībā uz pensijas 
sistēmām ļoti svarīga ir pareiza 
informācija un pārredzamība; ierosina 
izveidot vienas pieturas aģentūru, lai 
sniegtu informāciju par pensiju sistēmu 
darbību, kā arī pienākumiem un 
ieguvumiem, lai izveidotu darbaspēku, kas 
zina savas tiesības un pienākumus, 
vienlaikus veicinot darba ņēmēju 
mobilitāti;

Or. el

Grozījums Nr. 459
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a iesaka, ka ES jāizstrādā sistēma 
ziņošanai par dalībvalsts nacionālajiem 
datiem, kuros jāietver arī vidēja termiņa 



PE454.538v03-00 196/198 AM\853021LV.doc

LV                           Ārējais tulkojums

un ilgtermiņa attīstība un progress, 
nodrošinot nabadzības novēršanu, 
ilgtspējīgas un atbilstīgas pensiju 
sistēmas; jaunajiem rādītājiem jāsniedz 
diferencēta informācija par to cilvēku 
sociālo stāvokli, kas saņem vecuma 
pensijas, un par gadiem pirms viņu 
pensionēšanās (t.i., migrantu izcelsmes 
darba ņēmēji, darba ņēmēji no maziem 
uzņēmumiem u.c.);

Or. en

Grozījums Nr. 460
Frédéric Daerden

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a aicina Komisiju sekmēt tās 
informācijas apmaiņu dalībvalstu starpā, 
kas attiecas uz statistikas un pensiju 
sistēmu ilgtspējības analīzes metodēm, lai 
šajā jomā nodrošinātu iespējami labāku 
saskaņotību;

Or. fr

Grozījums Nr. 461
Marian Harkin

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
atjaunināt un stiprināt sociālo atvērtās 
koordinācijas metodi, lai izveidotu labāku 
izpratni par to, ko nozīmē atbilstīgi 
ienākumi vecumdienās, un izveidotu 
kopīgus rādītājus, lai uzraudzītu sociālo 
realitāti, ar ko saskaras pensionēti cilvēki, 
un informētu valsts pārrunās par 
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atbilstību; saskaņojot valsts politiku par 
pensijām, svarīgi būs pievērst pienācīgu 
uzmanību reformu ietekmei uz 
neaizsargātajām grupām (sievietēm, 
neoficiāliem aprūpētājiem, ilgstoši bez 
darba esošajām personām, gados jauniem 
un vecākiem darba ņēmējiem, personām 
ar invaliditāti un migrantiem ar īsu 
karjeras laiku ES);

Or. en

Grozījums Nr. 462
Jean Lambert, Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.a pauž bažas par tendenci attiecībā uz 
individuālo iemaksu sistēmām; norāda, ka 
nepietiek tikai ar informācijas sniegšanu 
par riskiem, un aicina Komisiju un 
dalībvalstis aktīvi samazināt personu 
riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 463
Gabriele Zimmer, Thomas Händel

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts b (jauns) 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35.b uzsver — ja būtu jāapspriež tāda ES 
regulējuma ieviešana, ar ko pārvalda 
darba devēju un/vai privāto pensiju 
sistēmu, — pensiju sistēmām nedrīkstētu 
ļaut veikt ļoti riskantus ieguldījumus, 
piemēram, aizņemto līdzekļu 
izmantošanu, privāto kapitālu, nesegtu 
īsās pozīcijas pārdošanu un kredītsaistību 
nepildīšanas mijmaiņas līgumus, kas 
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nebalstās uz patiesiem uzņēmējdarbības 
darījumiem;

Or. en


