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Grozījums Nr. 1
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums;
uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir 
nepilnīgs, un pauž nožēlu par to, ka tajā 
nav atsauces uz nevienu citu tiesību akta 
priekšlikumu kā vien koncesiju un 
publiskā iepirkuma jomā;

1. uzskata, ka, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, iekšējā tirgū ir 
jānodrošina augstas kvalitātes un pieejami
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi (VTNP);

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums; 
uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir 
nepilnīgs, un pauž nožēlu par to, ka tajā 
nav atsauces uz nevienu citu tiesību akta 
priekšlikumu kā vien koncesiju un 
publiskā iepirkuma jomā;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, ka attiecīgajā līmenī būtu 
iespējams bez grūtībām sniegt vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumus 
(VTNP), lai tiktu ievēroti skaidri finanšu 
noteikumi un lai šo pakalpojumu kvalitāte 
būtu cik vien iespējams augsta un tie būtu 
pieejami ikvienam; uzsver, ka ir svarīgi 
izveidot infrastruktūru nozarēm ar 
plašiem tīkliem, tostarp tādām nozarēm kā 
enerģētika, transporta pakalpojumi un 
elektroniskie sakari;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums;
uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir 
nepilnīgs, un pauž nožēlu par to, ka tajā
nav atsauces uz nevienu citu tiesību akta 
priekšlikumu kā vien koncesiju un publiskā 
iepirkuma jomā;

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums
(VTNP); uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums Nr. 25 ir nepilnīgs, jo 
iedzīvotāji un VTNP sniegšanā 
ieinteresētās puses gaida nevis vēl vienu 
paziņojumu, bet konkrētu rīcību; pauž 
nožēlu par to, ka nav atsauces uz nevienu
citu tiesību akta priekšlikumu kā vien 
koncesiju un publiskā iepirkuma jomā;
uzskata, ka labi funkcionējošam tirgum ir 
vajadzīgi ES mēroga sabiedriskie 
pakalpojumi, piemēram, dzelzceļa tīkli vai 
platjoslas;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums; 
uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir 
nepilnīgs, un pauž nožēlu par to, ka tajā 
nav atsauces uz nevienu citu tiesību akta 
priekšlikumu kā vien koncesiju un publiskā 
iepirkuma jomā;

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums 
(VTNP); uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums ir nepilnīgs, un pauž nožēlu 
par to, ka tajā nav atsauces uz nevienu citu 
tiesību akta priekšlikumu kā vien koncesiju 
un publiskā iepirkuma jomā; aicina 
Komisiju nodrošināt, lai iedzīvotāji visā 



AM\854931LV.doc PE456.899v01-00 5/42 AM\

LV

ES varētu saņemt augstas kvalitātes 
vispārējas nozīmes pakalpojumus; 
norāda, ka vienotā tirgus akta iniciatīva 
ietver sevī apņemšanos 2011. gadā izvirzīt 
pasākumu kompleksu saistībā ar 
vispārējas nozīmes pakalpojumiem; pauž 
cerību, ka šie ierosinājumi atspoguļos 
noteikumus, ko paredz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 14. pants un 
tā protokols Nr. 26;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums;
uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir 
nepilnīgs, un pauž nožēlu par to, ka tajā 
nav atsauces uz nevienu citu tiesību akta 
priekšlikumu kā vien koncesiju un publiskā 
iepirkuma jomā;

1. uzskata, ka ir vajadzīgas iekšējā tirgus 
korekcijas, lai, ievērojot universālās 
piekļuves sistēmu, nodrošinātu augstas 
kvalitātes un pieejamus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums
(VTNP); uzskata, ka Komisijas 
priekšlikums ir nepilnīgs, un pauž nožēlu 
par to, ka tajā nav atsauces uz nevienu citu 
tiesību akta priekšlikumu kā vien koncesiju 
un publiskā iepirkuma jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka daudzās jomās, piemēram, 
saistībā ar brīvu personu pārvietošanos 
un brīvu preču un pakalpojumu apriti 
Eiropas iedzīvotāji vēl nav pilnībā 
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izmantojuši vienotā tirgus potenciālu un 
ka ir vajadzīgi jauni stimuli, lai jo īpaši 
nodrošinātu efektīvu ģeogrāfisko 
darbaspēka mobilitāti visā Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Milan Cabrnoch

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Eiropas iedzīvotājiem 
vienotais tirgus asociējas galvenokārt ar 
darbavietām un jaunu darbavietu 
radīšanu, tādēļ ir būtiski svarīgi radīt tādu 
vidi, kurā uzņēmumi un iedzīvotāji var 
pilnībā izmantot savas tiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka vienotajam tirgum ir liela 
potenciālā ietekme uz nodarbinātību, 
izaugsmi un konkurētspēju un ka ir 
jāizveido spēcīga strukturālā politikai, lai 
pilnībā izmantotu šo potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Licia Ronzulli

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

1.b uzsver to, cik liela nozīme ir 
apmācībai un kvalifikācijai kā 
pamatnosacījumiem darbavietu radīšanai, 
sociālajai integrācijai un līdz ar to 
sekmīgai vienotā tirgus darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
1.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka galvenās uzmanības 
pievēršana iedzīvotājiem vienotajā tirgū 
paliks tikai idejas līmenī, ja tā būs tikai 
darbības stratēģija, kuras mērķis ir 
pārliecināt iedzīvotājus, ka vienotais 
tirgus ir viņu interesēs;  uzskata, ka ir
vajadzīga apņēmīgāka rīcība, lai 
saglabātu un uzlabotu uz solidaritāti 
balstītu Eiropas modeli;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Françoise Castex

Atzinuma projekts
1.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumiem (VTNP) un vispārējas 
nozīmes sociālajiem pakalpojumiem 
(VNSP) ir nozīme iedzīvotāju un vietējo 
iestāžu pietuvināšanai vienotajam tirgum, 
un pauž nožēlu par to, ka trūkst 
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skaidrības attiecībā uz pasākumiem, kas 
paredzēti vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem (VNSP); turklāt uzsver, 
ka vietējās iestādes ir nobažījušās par 
juridisko nenoteiktību, kādā tām nākas 
sniegt atbalstu VTNP un VNSP, par 
kuriem tās ir atbildīgas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Françoise Castex

Atzinuma projekts
1.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 14. pantā ir pausts 
aicinājums Eiropas Parlamentam un 
Padomei pieņemt regulu, ar kuru nosaka 
principus un nosacījumus vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu 
(VTNP) sniegšanai, tādējādi pildot šīm 
iestādēm uzticētos civildienesta 
pienākumus; tādēļ aicina Komisiju 
pieņemt iniciatīvas šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž neapmierinātību, ka nav neviena 
priekšlikuma par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; uzskata, ka ar šiem 
priekšlikumiem ir par maz, lai izpildītu J. 
Barroso solījumu par kvalitātes sistēmas 
izveidi;

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž neapmierinātību, ka nav neviena 
priekšlikuma par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; uzskata, ka ar šiem 
priekšlikumiem ir par maz, lai izpildītu 
J. Barroso solījumu par kvalitātes sistēmas 
izveidi;

2. pauž neapmierinātību, ka nav neviena 
priekšlikuma par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; uzskata, ka ar šiem 
priekšlikumiem ir par maz, lai izpildītu 
J. Barroso solījumu par kvalitātes sistēmas 
izveidi; aicina Komisiju nekavējoties 
apspriest gan kvalitātes sistēmu, gan 
attiecīgos priekšlikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž neapmierinātību, ka nav neviena 
priekšlikuma par sabiedriskajiem 
pakalpojumiem; uzskata, ka ar šiem 
priekšlikumiem ir par maz, lai izpildītu 
J. Barroso solījumu par kvalitātes sistēmas 
izveidi;

2. pauž neapmierinātību, ka nav neviena 
priekšlikuma par vispārējas nozīmes 
sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti; 
uzskata, ka ar šiem priekšlikumiem ir par 
maz, lai izpildītu J. Barroso solījumu par 
kvalitātes sistēmas izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus 
tiesību aktus, kuros, balstoties nevis uz 
ekonomiskajām prognozēm, bet uz 
iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi, nostiprināts subsidiaritātes 
princips un pašnoteikšanās un ar kuriem 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi izslēgti no tirgus noteikumu 
darbības jomas;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību 
aktus, kuros, balstoties nevis uz 
ekonomiskajām prognozēm, bet uz 
iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi, nostiprināts subsidiaritātes 
princips un pašnoteikšanās un ar kuriem 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes
pakalpojumi izslēgti no tirgus noteikumu 
darbības jomas;

3. aicina Komisiju atvieglot ES noteikumu 
piemērošanu, precizējot kritērijus, 
saskaņā ar kuriem var sniegt valsts 
atbalstu vispārējas nozīmes sociālajiem 
pakalpojumiem (VNSP) un kuriem ir 
jāatbilst publiskā iepirkuma procedūrām 
vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību 3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību
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aktus, kuros, balstoties nevis uz 
ekonomiskajām prognozēm, bet uz 
iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi, nostiprināts subsidiaritātes
princips un pašnoteikšanās un ar kuriem
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi izslēgti no tirgus noteikumu
darbības jomas;

aktu priekšlikumus, kas balstīti uz 
14. pantu un 26. protokolu un atbilst 
Pamattiesību hartai, kuros ir ievēroti 
pamatlīgumos noteiktie subsidiaritātes
principi un ar kuriem tiek novērsti ES
tirgus noteikumu pārkāpumi, kas rada 
šķēršļus dalībvalstu iestāžu, īpaši 
reģionālo un vietējo iestāžu iespējām 
sniegt vispārējas intereses pakalpojumus 
(VIP), aizsargājot šo iestāžu lomu 
vispārējas nozīmes sociālo pakalpojumu 
(VNSP) sniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību 
aktus, kuros, balstoties nevis uz 
ekonomiskajām prognozēm, bet uz 
iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi, nostiprināts subsidiaritātes 
princips un pašnoteikšanās un ar kuriem 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi izslēgti no tirgus noteikumu 
darbības jomas;

3. aicina Komisiju nekavējoties izveidot 
skaidrus tiesību aktus, kuros, balstoties 
nevis uz ekonomiskajām prognozēm, bet 
uz iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi (VTNP), nostiprināts 
subsidiaritātes princips un pašnoteikšanās 
un ar kuriem vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumi izslēgti no tirgus 
noteikumu darbības jomas; norāda uz jau 
ilgāku laiku notiekošo ieinteresēto pušu 
dialogu šajā jomā un aicina Komisiju 
beidzot ķerties pie darba;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību 
aktus, kuros, balstoties nevis uz 
ekonomiskajām prognozēm, bet uz 
iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi, nostiprināts subsidiaritātes 
princips un pašnoteikšanās un ar kuriem 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi izslēgti no tirgus noteikumu 
darbības jomas;

3. aicina Komisiju izveidot skaidrus tiesību 
aktus, kuros, balstoties nevis uz 
ekonomiskajām prognozēm, bet uz 
iedzīvotāju pamattiesībām, noteikti 
vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes 
pakalpojumi (VTNP), tādējādi nodrošinot, 
ka visiem Eiropas iedzīvotājiem ir 
piekļuve šiem pakalpojumiem un ka šo 
pakalpojumu kvalitāte ir augsta,
nostiprināts subsidiaritātes princips un 
pašnoteikšanās un ar kuriem vispārējas 
tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi 
izslēgti no tirgus noteikumu darbības 
jomas;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju veicināt un atbalstīt 
to, ka vispārējas intereses sociālos 
pakalpojumus sniedz sociālās ekonomikas 
uzņēmumi;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju aizsargāt 
subsidiaritātes principu un atturēties 
iesniegt priekšlikumu direktīvai par 
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koncesijām, jo dalībvalstīs pastāv 
ievērojamas kultūras atšķirības;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Sari Essayah

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka
konkurences noteikumos tiek ievērotas
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas 
un uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību 
un tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu 
sociālo palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

4. aicina Komisiju atbilstīgi 
priekšlikumam Nr. 29 nodrošināt, ka tiek
ņemtas vērā visas vienotā tirgus
pamattiesības un to attiecīgais 
piemērojums;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumos tiek ievērotas 
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas 
un uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību 
un tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu 
sociālo palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 

4. aicina visos tiesību aktu priekšlikumos 
respektēt Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 9. pantu, īpaši attiecībā uz augsta 
nodarbinātības līmeņa veicināšanu, 
pienācīgas sociālās aizsardzības 
nodrošināšanu un cīņu pret sociālo
atstumtību, kā arī saistībā ar Savienības 
izaugsmes un darbavietu mērķiem;
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sociālajās tiesībās;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumos tiek ievērotas
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas 
un uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos vienoto tirgu 
reglamentējošajos tiesību aktos, lai 
nodrošinātu, ka konkurences noteikumi 
nemazina pamattiesības un ka tiek 
aizsargātas un uzturētas visas 
pamattiesības, tostarp tiesības uz kolektīvu 
rīcību un tiesības uz streiku, ievērojot 
četras pamatbrīvības; prasa EKT izvērtēt 
iespēju izveidot izveidot īpašu sociālo 
palātu ar tiesnešiem, kas specializējas 
darba un sociālajās tiesībās; aicina EKT 
padarīt savas procedūras pārredzamākas, 
jo īpaši attiecībā uz tiesniešu iecelšanu un 
lietu sadali; norāda — lai nodrošinātu, ka 
tiek ievērotas Pamttiesību hartā iekļautās 
tiesības, ir jāanalizē ne tikai visu tiesību 
aktu priekšlikumu, bet arī jau pieņemto 
tiesību aktu sociālā ietekme; 

Or. en

Grozījums Nr. 26
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumos tiek ievērotas 

4. pauž nožēlu, ka nav veikts nopietns 
sociālās ietekmes novērtējums, ņemot par 
pamatu jauno horizontālo sociālo 
klauzulu, kas ietverta Lisabonas līguma 
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pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas un 
uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

9. pantā; aicina iekļaut saistošu sociālo 
klauzulu visos svarīgākajos tirgu 
reglamentējošajos tiesību aktos, lai 
nodrošinātu, ka ES politika, īpaši
konkurences noteikumi veicina sociālo 
progresu un tajos tiek ievērotas 
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas un 
uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās; uzskata, ka tādēļ ir 
jāpabeidz priekšlikums Nr. 29;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka
konkurences noteikumos tiek ievērotas
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas 
un uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

4. aicina iekļaut saistošu horizontālo
sociālo klauzulu regulas veidā, ar ko 
nepārprotami nosaka, ka, īstenojot 
ekonomikas pamatbrīvības, ir jāievēro 
sociālās pamattiesības, konflikta gadījumā 
piešķirot prioritāti sociālajām 
pamattiesībām un aizsargājot un 
saglabājot tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumos tiek ievērotas
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas un 
uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

4. aicina iekļaut Lisabonas līgumā sociālā 
progresa klauzulu un saistošu sociālo 
klauzulu visos svarīgākajos vienoto tirgu 
reglamentējošajos tiesību aktos, lai 
nodrošinātu, ka konkurences noteikumi 
nemazina pamattiesības un ar tiem tiek 
aizsargātas un uzturētas tiesības uz 
kolektīvu rīcību un tiesības uz streiku, 
ievērojot četras pamatbrīvības; prasa 
izveidot īpašu sociālo palātu Eiropas 
Kopienu Tiesā ar tiesnešiem, kas 
specializējas darba un sociālajās tiesībās;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos svarīgākajos tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumos tiek ievērotas 
pamattiesības un ar tiem tiek aizsargātas 
un uzturētas tiesības uz kolektīvu rīcību un 
tiesības uz streiku, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

4. aicina iekļaut saistošu sociālo klauzulu 
visos vienoto tirgu reglamentējošajos 
tiesību aktos, lai nodrošinātu, ka 
konkurences noteikumos tiek ievērotas 
pamattiesības, kā arī to, ka tiek aizsargātas 
un uzturētas tiesības uz kolektīvu
vienošanos un tiesības uz streiku un 
tiesības brīvi pulcēties, ievērojot četras 
pamatbrīvības; prasa izveidot īpašu sociālo 
palātu Eiropas Kopienu Tiesā ar 
tiesnešiem, kas specializējas darba un 
sociālajās tiesībās;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Pervenche Berès

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

4.a atzinīgi vērtē priekšlikumā Nr. 26 
pausto Komisijas apņemšanos izveidot 
Eiropas transporta tīklu un priekšlikumā 
Nr. 27 pausto apņemšanos izveidot 
enerģētikas infrastruktūru, taču uzskata, 
ka Komisijas uzdevums ir definēt un 
aizsargāt Eiropas vispārējās intereses un 
tai vajadzētu nevis tikai noteikt robežas 
tirgus vai valsts dalībnieku rīcībai, bet 
prioritārā kārtā un atbilstīgi savām 
iniciatīvas tiesībām rīkoties Savienības 
vārdā tajās nozarēs, kurās tai ir dalīta
kompetence vai kompetence koordinēt 
dalībvalstu rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ņemot vērā Komisijas jauno stratēģiju 
efektīvai Pamattiesību hartas 
piemērošanai (priekšlikums Nr. 29) un 
diskusiju par turpmākām izmaiņām 
Līgumā saistībā ar nākamo 
paplašināšanās kārtu, uzstāj uz to, lai ES 
primārajos tiesību aktos tiktu iekļauta 
sociālā progresa klauzula, nosakot, ka 
pamattiesības kopumā un tiesības streikot, 
tiesības uz protesta akcijām, tiesības uz 
kolektīvu vienošanos utt. vienmēr ir 
pārākas par iekšējā tirgus 
„pamatbrīvībām”;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Françoise Castex

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē priekšlikumu Nr. 29 un 
Komisijas vēlmi piemērot Pamattiesību 
hartu un tās sociālo klauzulu (Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 9. pants); 
uzstāj uz to, ka šiem pasākumiem ir jābūt 
efektīviem; prasa, lai tiktu analizēta 
ikviena tiesību akta sociālā ietekme, 
turklāt prasa, lai to darītu ne tikai 
Komisijai, bet lai tiktu prasīti arī 
Parlamenta, citu Eiropas iestāžu un 
sociālo partneru atzinumi;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē priekšlikumu lēmumam, 
ar kuru izveido Eiropas radiofrekvenču 
rīcības programmu, īpaši to, ka līdz 
2013. gadam paredzēts atbrīvot 800 Mhz 
digitālās dividendes joslu, lai platjosla 
būtu pieejama arī lauku apvidos un 
visiem iedzīvotājiem būtu pieejams ātrs 
internets;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas 
vienlīdzīgs atalgojums, nevis tiek maksāta 
minimālā alga;

5. atzinīgi vērtē pasludināto likumdošanas 
iniciatīvu par darbinieku norīkošanas
direktīvas (96/71/EK) īstenošanu, lai
nodrošinātu, ka tiek ievērotas norīkoto 
darbinieku tiesības, kā arī precizētu valsts 
iestāžu un uzņēmumu pienākumus; aicina 
dalībvalstis novērst nepilnības 
Direktīvas 96/71/EK piemērošanā un 
izpildē;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Sari Essayah

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas
direktīvu (96/71/EK1), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas
direktīvas (96/71/EK2) īstenošanu 
atbilstīgi priekšlikumam Nr. 30, lai 
aizsargātu dalībvalstu darba tirgus 
standartus un industriālo attiecību sistēmas, 
tostarp kolektīvās vienošanās un citas 
kolektīvās rīcības formas, un saglabātu 
principu, ka par vienlīdz vērtīgu darbu 
pienākas vienlīdzīgs atalgojums;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
5. punkts

                                               
1 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
2 OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas 
vienlīdzīgs atalgojums, nevis tiek maksāta 
minimālā alga;

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EC), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

5. uzskata, ka priekšlikums Nr. 30 ir 
nepietiekams, un aicina pārskatīt 
darbinieku norīkošanas direktīvu
(96/71/EK), lai aizsargātu dalībvalstu darba 
tirgus standartus un industriālo attiecību 
sistēmas, tostarp kolektīvās vienošanās un 
citas kolektīvās rīcības formas, un 
saglabātu principu, ka par vienlīdz vērtīgu 
darbu pienākas vienlīdzīgs atalgojums, 
nevis tiek maksāta minimālā alga;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
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dalībvalstu darba tirgus standartus un
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

dalībvalstu industriālo attiecību sistēmas
un no jauna panāktu, ka tiek ievērotas tās 
valsts regulatīvā sistēma, darba standarti 
un noteikumi par darba apstākļiem, kurā 
darbs tiek veikts, tostarp kolektīvās 
vienošanās un citas kolektīvās rīcības 
formas, un saglabātu principu, ka par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālās 
likmes;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu, ka
par vienlīdzīgu darbu vienā un tajā pašā 
darba vietā pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, kā to paredz Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 18. un 
157. pants, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 

5. aicina mērķtiecīgi pārskatīt darbinieku 
norīkošanas direktīvu (96/71/EK), lai 
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dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

aizsargātu dalībvalstu darba tirgus 
standartus un industriālo attiecību sistēmas, 
tostarp kolektīvās vienošanās un citas 
kolektīvās rīcības formas, un saglabātu 
principu, ka par vienlīdz vērtīgu darbu
vienā un tajā pašā darba vietā pienākas 
vienlīdzīgs atalgojums, nevis tiek maksāta 
minimālā alga; aicina visos šīs jomas 
tiesību aktos ievērot, ka darba standarti 
tiek noteikti atkarībā no darba vietas;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu, ka
par vienlīdz vērtīgu darbu vienā un tajā 
pašā vietā vai darba vietā pienākas 
vienlīdzīgs atalgojums, nevis tiek maksāta 
minimālā alga;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 

5. aicina pārskatīt darbinieku norīkošanas 
direktīvu (96/71/EK), lai aizsargātu 
dalībvalstu darba tirgus standartus un 
industriālo attiecību sistēmas, tostarp 
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kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu par 
vienlīdz vērtīgu darbu pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga;

kolektīvās vienošanās un citas kolektīvās 
rīcības formas, un saglabātu principu, ka
par vienlīdz vērtīgu darbu vienā un tajā 
pašā darba vietā pienākas vienlīdzīgs 
atalgojums, nevis tiek maksāta minimālā 
alga, lai sekmētu darbinieku pārrobežu 
mobilitāti un apmaiņu ar profesionālajām 
zināšanām un labu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina Komisiju sākt padziļināti pētīt 
„sociālā dempinga” parādību saistībā ar 
atalgojumu un darba apstākļiem iekšējā 
tirgū; uzsver, ka būtiska loma šajā izpētē 
ir jāpiešķir sociālajiem partneriem un 
valstu darba inspekcijām; sagaida, ka 
vajadzības gadījumā Komisija ierosinās 
jaunu tiesību aktu priekšlikumu vai 
papildu īstenošanas pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Françoise Castex

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē priekšlikumus Nr. 32 un 
Nr. 35, kuri attiecas uz kvalifikāciju un 
iegūtās pieredzes atzīšanu; aicina integrēt 
tos Eiropas kvalifikāciju sistēmā un ņemt 
vērā nozaru un/vai uzņēmumu 
kolektīvajos līgumos atbilstīgi katras 
dalībvalsts procedūrām;
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Or. en

Grozījums Nr. 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, 
ka daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un 
izmantot šos piemērus kā etalonu visā ES;

6. uzskata, ka pensiju sistēmas kopumā arī 
turpmāk jāregulē dalībvalstu līmenī,
ievērojot subsidiaritātes principu; tomēr 
aicina dalībvalstis efektīvāk koordinēt 
savu pensiju politiku un Eiropas līmenī 
apmainīties ar labu praksi, lai pārvarētu 
kopīgās finansiālās un demogrāfiskās 
problēmas; aicina Komisiju un 
dalībvalstis turpināt uzlabot ES mobilo 
darbinieku iespējas pārnest pensiju 
kapitālu;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma;
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES;

6. uzsver, ka jebkādai otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reformai ie jābūt dalībvalstu 
kompetencē un tā jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma;
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES;

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES; uzsver, 
ka ekonomikas krīzi, demogrāfiskās 
pārmaiņas un problēmas, ar kurām 
saskaras mobilie darbinieki, nevajadzētu 
izmantot par ieganstu, lai apšaubītu 
pirmā pensiju līmeņa primārumu un 
svarīgumu, jo īpaši tādēļ, ka tas ir svarīgs 
instruments cīņai pret nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES;

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES; prasa, lai 
Komisija novērtē nepieciešamību ieviest 
atšķirīgus noteikumus pensiju fondiem un 
nepieciešamību uzlabot iespējas pārnest 
pensiju kapitālu, tostarp iespējas pārnest 
uzņēmumu pensiju fondos uzkrātos 
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līdzekļus darbavietas maiņas gadījumā; 
aicina Komisiju pieņemt stingrākus 
noteikumus par pensiju sistēmu 
pārredzamību, to investīciju stratēģijām 
un maksātspēju, jau agrīnā stadijā 
iesaistot šajā procesā sociālos partnerus;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES;

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; uzskata arī, ka ir 
svarīgi ar nodokļu sistēmu stimulēt trešā 
pensiju līmeņa izmantošanu, taču šo 
līmeni nevajadzētu uzskatīt par 
alternatīvu pirmajam un otrajam 
līmenim; atgādina Komisijai, ka daudzās 
dalībvalstīs ir spēkā labi funkcionējoša 
pirmā līmeņa sistēma; mudina Komisiju 
ņemt to vērā un izmantot šos piemērus kā 
etalonu visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 

6. uzskata, ka jebkāda otrā līmeņa pensiju 
sistēmu reforma jāveic tā, lai pastiprinātu 
un papildinātu pirmo līmeni, kas garantē 
pienācīgas pensijas; atgādina Komisijai, ka 
daudzās dalībvalstīs ir spēkā labi 
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funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma; 
mudina Komisiju ņemt to vērā un izmantot 
šos piemērus kā etalonu visā ES;

funkcionējoša pirmā līmeņa sistēma un ka 
tās nozīmīgumu vajadzētu nevis netieši 
vājināt, bet gan gan aizsargāt; mudina 
Komisiju ņemt to vērā un izmantot šos 
piemērus kā etalonu visā ES;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž asu kritiku Komisijas viedoklim, 
ka jādod jauns stimuls fondētajām 
sistēmām „pastiprinot pensiju iekšējo 
tirgu” — ne tikai attiecībā uz aroda 
pensiju sistēmām, bet arī plašajam privāto 
pensiju fondu, dzīvības apdrošināšanas u. 
tml. klāstam — ar ko acīmredzami 
informē par ierosināto Papildpensiju 
kapitāla uzkrāšanas institūciju (PKUI) 
direktīvas pārskatīšanu; stingri kritizē to, 
ka PKUI direktīva pavēra iespēju 
konkurencei pakalpojumu sniegšanā 
attiecībā uz aroda pensiju sistēmām un 
ievērojami liberalizēja uzraudzības 
noteikumu prasības;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atbalsta pakāpenisku fondēto sistēmu 
neapdraudēto aktīvu ieskaitīšanu valsts 
pensiju sistēmā (kā to izdarīja Argentīna), 
lai palielinātu pārdales apjomu divu 
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mērķu sasniegšanai, proti, novērst 
nabadzību vecumā un saglabāt dzīves 
līmeni saistībā ar pensiju sistēmu to 
pensiju daļu, kas balstīta uz ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju pārskatīt direktīvu par 
publisko iepirkumu, lai ļautu dalībvalstīm 
valsts vai vietējā līmenī pieņemt un īstenot 
augstākus sociālās un ekonomiskās 
aizsardzības standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izveidot patiesi 
restrukturējošu stratēģiju, kurā aktīvi 
iesaistās ieinteresētās puses, tostarp 
darbinieki un to pārstāvji; uzskata, ka 
informācijas un apspriežu procedūrām ir 
jāattiecas uz visām uzņēmuma darbības
jomām, stratēģiskajiem lēmumiem un 
izvēlēm, kā arī uz sagaidāmo ietekmi uz 
nodarbinātību;

7. aicina Komisiju sākt apspriedes ar 
sociālajiem partneriem, lai izveidotu 
Eiropas mehānismu, gatavojoties 
industriālajai restrukturizācijai, un 
panāktu, ka resursus var efektīvāk 
novirzīt jaunajām nozarēm un 
darbiniekiem ir iespējams piedāvāt vairāk 
un labākas jaunas darba iespējas;

Or. en



AM\854931LV.doc PE456.899v01-00 29/42 AM\

LV

Grozījums Nr. 55
Sari Essayah

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izveidot patiesi 
restrukturējošu stratēģiju, kurā aktīvi 
iesaistās ieinteresētās puses, tostarp 
darbinieki un to pārstāvji; uzskata, ka 
informācijas un apspriežu procedūrām ir 
jāattiecas uz visām uzņēmuma darbības 
jomām, stratēģiskajiem lēmumiem un 
izvēlēm, kā arī uz sagaidāmo ietekmi uz
nodarbinātību;

7. aicina Komisiju izpētīt priekšlikumā 
Nr. 32 minēto pārstrukturizācijas
stratēģiju, lai visas ieinteresētās puses, 
tostarp darbinieki un to pārstāvji, tiktu 
aktīvi iesaistītas apspriežu procesā;
uzskata, ka restrukturējošajai stratēģijai 
un informācijas un apspriežu procedūrām 
ir jo īpaši jāattiecas uz uzņēmuma
potenciālo lēmumu sagaidāmās ietekmes
uz nodarbinātību, vienlaikus nodrošinot, 
ka slepena informācija nenonāk 
konkurentu rīcībā;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izveidot patiesi 
restrukturējošu stratēģiju, kurā aktīvi 
iesaistās ieinteresētās puses, tostarp 
darbinieki un to pārstāvji; uzskata, ka 
informācijas un apspriežu procedūrām ir 
jāattiecas uz visām uzņēmuma darbības 
jomām, stratēģiskajiem lēmumiem un 
izvēlēm, kā arī uz sagaidāmo ietekmi uz 
nodarbinātību;

7. aicina izveidot patiesi restrukturējošu 
stratēģiju; tādēļ atzinīgi vērtē 
priekšlikumu Nr. 32 un aicina Komisiju 
iekļaut apspriedēs arī priekšlikumu 
rīcības kodeksam, ar kuru tiktu 
nodrošināts sociālais dialogs, 
prognozēšana un savlaicīgi paziņojumi, 
visu ieinteresēto pušu iesaistīšana, 
profesionālās izaugsmes iespējas visiem, 
kā arī pievērsta uzmanība pārmaiņu un 
nodarbinātības saistībai ar veselību;
uzskata, ka informācijas un apspriežu 
procedūrām ir jāattiecas uz visām 
uzņēmuma darbības jomām, 
stratēģiskajiem lēmumiem un izvēlēm, kā 
arī uz sagaidāmo ietekmi uz nodarbinātību;
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Or. en

Grozījums Nr. 57
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju izveidot patiesi 
restrukturējošu stratēģiju, kurā aktīvi 
iesaistās ieinteresētās puses, tostarp 
darbinieki un to pārstāvji; uzskata, ka 
informācijas un apspriežu procedūrām ir 
jāattiecas uz visām uzņēmuma darbības 
jomām, stratēģiskajiem lēmumiem un 
izvēlēm, kā arī uz sagaidāmo ietekmi uz 
nodarbinātību;

7. aicina Komisiju izveidot patiesi 
restrukturējošu stratēģiju, kurā aktīvi 
iesaistās ieinteresētās puses, tostarp 
darbinieki un to pārstāvji; uzskata, ka 
informācijas un apspriežu procedūrām ir 
jāattiecas uz visām uzņēmuma darbības 
jomām, stratēģiskajiem lēmumiem un 
izvēlēm, kā arī uz sagaidāmo ietekmi uz 
nodarbinātību; uzskata, ka šāda 
iesaistīšana ir jāattiecina uz visām 
Vienotā tirgus akta politiskajām un 
likumdošanas iniciatīvām;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka ar vienotā tirgus stratēģiju 
vajadzētu palielināt sociālo labklājību, 
nostiprināt darbinieku tiesības un 
nodrošināt godīgus darba apstākļus 
visiem eiropiešiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 59
Françoise Castex

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a norāda uz Komisijas vēlmi efektīvāk 
atbalstīt sociālo dialogu un palielināt 
lēmumu pārskatāmību un demokrātiju; 
uzsver nepieciešamību atbalstīt šo vēlmi 
ar konkrētām iniciatīvām; aicina izveidot 
Eiropas darba padomes un atbalstīt tādu 
apvienoto komiteju izveidi ražošanas 
nozarēs, kurām ir pienācīgi resursi, lai 
risinātu problēmas, kas saistītas ar 
investīcijām ekonomikas 
pārstrukturizēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu (2005/36/EK) un ieviest 
profesionālo karti, kurā būtu vismaz 
informācija par kvalifikāciju, darba 
pieredzi un to, vai persona ir maksājusi 
nodokļus, tajā pašā laikā ievērojot personas 
datu aizsardzības noteikumus; ierosina 
apsvērt iespēju apvienot prasmju pasi ar 
profesionālo karti, lai tā kļūtu par vienotu 
un visā ES vienādu karti;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu (2005/36/EK) un ieviest 
profesionālo karti, kurā būtu vismaz 
informācija par kvalifikāciju, darba 
pieredzi un to, vai persona ir maksājusi 
nodokļus, tajā pašā laikā ievērojot personas 
datu aizsardzības noteikumus; ierosina 
apsvērt iespēju apvienot prasmju pasi ar 
profesionālo karti, lai tā kļūtu par vienotu 
un visā ES vienādu karti; uzsver 
profesionālās kartes potenciālu cīņā pret 
ēnu ekonomiku un neoficiālo 
nodarbinātību Eiropā;

Or. en



AM\854931LV.doc PE456.899v01-00 32/42 AM\

LV

Grozījums Nr. 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu (2005/36/EK) un ieviest 
profesionālo karti, kurā būtu vismaz
informācija par kvalifikāciju, darba 
pieredzi un to, vai persona ir maksājusi 
nodokļus, tajā pašā laikā ievērojot personas 
datu aizsardzības noteikumus; ierosina 
apsvērt iespēju apvienot prasmju pasi ar 
profesionālo karti, lai tā kļūtu par vienotu 
un visā ES vienādu karti;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
pārskatīt profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu (2005/36/EK) un apsvērt iespēju
ieviest profesionālo karti, kurā cita starpā 
varētu būt informācija par kvalifikāciju, 
darba pieredzi un to, vai persona ir 
maksājusi nodokļus, tajā pašā laikā 
ievērojot personas datu aizsardzības 
noteikumus; ierosina apsvērt iespēju 
apvienot prasmju pasi ar profesionālo karti, 
lai tā kļūtu par vienotu un visā ES vienādu 
karti;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b atzinīgi vērtē karti „Jaunatne 
kustībā”, ar kuru varētu uzlabot jauniešu 
studiju, apmācības un darba nosacījumus 
ārvalstīs; norāda, ka ar šo iniciatīvu vien 
nekādā ziņā nepietiek, lai cīnītos pret 
satraucoši augsto jauniešu bezdarba 
līmeni Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
vērš uzmanību uz to sociālās ekonomikas 
daļu, kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem 
ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas 
nodarbinātības un izaugsmes radīšanā un 
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
uzsver, ka daudzi sociālās ekonomikas 
uzņēmumi ir bijuši ārkārtīgi izturīgi 
ekonomikas un sociālās krīzes apstākļos 
un tiem ir lielas iespējas padarīt 
sabiedrību demokrātiskāku, tie ir 
elastīgāki, reaģējot uz mainīgajām 
prasībām, un tiem piemīt jaunrades spēja 
ne vien ekonomikas un ekoloģijas, bet arī 
sociālā aspektā; vērš uzmanību uz to 
sociālās ekonomikas daļu, kas ietver 
kooperatīvus, savstarpējas sabiedrības, 
asociācijas un fondus, kuriem ir īpaši 
vērtīga loma ilgtspējīgas nodarbinātības un 
izaugsmes radīšanā un cīņā pret nabadzību 
un sociālo atstumtību; atgādina Komisijai, 
ka jānodrošina godīgi konkurences 
apstākļi sociālās ekonomikas pārstāvjiem, 
ko iespējams panākt, uzlabojot juridisko 
noteiktību vispārējas tautsaimnieciskas 
nozīmes pakalpojumu (VTNP) sniegšanas 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
vērš uzmanību uz to sociālās ekonomikas 
daļu, kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem 
ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas 
nodarbinātības un izaugsmes radīšanā un 
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu 
un uzstāj uz to, ka iekšējais tirgus nedrīkst 
apdraudēt juridisko personu 
daudzveidību; uzskata, ka 
uzņēmējdarbības modeļu daudzveidība, ko 
citu starpā veido kooperatīvi un 
savstarpējas sabiedrības, ir kopēja vērtība, 
ir pierādījusi spēju pārvarēt krīzi un 
mums to vajadzētu nosargāt; vērš 
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uzmanību uz to sociālās ekonomikas daļu, 
kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem 
ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas 
nodarbinātības un izaugsmes radīšanā un 
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību, 
un aicina iekļaut priekšlikumā Nr. 37 
Eiropas statusu savstarpējām sabiedrībām 
un asociācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
vērš uzmanību uz to sociālās ekonomikas 
daļu, kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem 
ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas 
nodarbinātības un izaugsmes radīšanā un 
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
vērš uzmanību uz to sociālās ekonomikas 
daļu, kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem 
ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas 
nodarbinātības un izaugsmes radīšanā un 
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību; 
aicina pieņemt pasākumus, lai izveidotu 
atsevišķus Eiropas statūtus fondiem, 
savstarpējām sabiedrībām un asociācijām 
un ar to  novērstu juridisko nenoteiktību, 
atvieglotu pārrobežu darbības un 
nodrošinātu, ka šādi sociāli orientēti un 
inovatīvi uzņēmumi vienotajā tirgū spēj 
pilnībā izmantot savu ekonomisko un 
sociālo potenciālu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
vērš uzmanību uz to sociālās ekonomikas 
daļu, kas ietver kooperatīvus, savstarpējas 
sabiedrības, asociācijas un fondus, kuriem 
ir īpaši vērtīga loma ilgtspējīgas 
nodarbinātības un izaugsmes radīšanā un 
cīņā pret nabadzību un sociālo atstumtību;

9. atzinīgi vērtē priekšlikumu atbalstīt 
sociālās ekonomikas inovāciju potenciālu; 
vērš uzmanību uz to sociālās un zaļās 
ekonomikas daļu, kas ietver kooperatīvus, 
savstarpējas sabiedrības, asociācijas un 
fondus, kuriem ir īpaši vērtīga loma 
ilgtspējīgas nodarbinātības un izaugsmes 
radīšanā un cīņā pret nabadzību un sociālo 
atstumtību;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina vairāk iekļaut sociālo ekonomiku 
valstu rīcības plānos atbilstīgi PTO 
centieniem sociālās integrācijas jomā un 
vairāk veicināt sociālo ekonomiku ar 
strukturāla finansējuma un sociālo 
inovāciju programmu palīdzību;

10. aicina vairāk iekļaut sociālo ekonomiku 
valstu rīcības plānos atbilstīgi PTO 
centieniem sociālās integrācijas jomā un 
vairāk veicināt sociālo ekonomiku ar 
strukturāla finansējuma un sociālo 
inovāciju programmu palīdzību; atzinīgi 
vērtē to, ka sociālās ekonomikas 
uzņēmumi ir atzīti par daļu no sociālās 
tirgus ekonomikas resursiem, un aicina 
veikt pasākumus, lai uzlabotu to piekļuvi 
pārrobežu darbībām un iespējas pilnībā 
izmantot uzņēmējdarbības un 
nodarbinātības potenciālu vienotajā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
10. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

10. aicina vairāk iekļaut sociālo ekonomiku 
valstu rīcības plānos atbilstīgi PTO 
centieniem sociālās integrācijas jomā un 
vairāk veicināt sociālo ekonomiku ar 
strukturāla finansējuma un sociālo 
inovāciju programmu palīdzību;

10. aicina vairāk iekļaut sociālo ekonomiku 
valstu rīcības plānos atbilstīgi PTO 
centieniem sociālās integrācijas jomā un 
vairāk veicināt sociālo ekonomiku ar 
strukturāla finansējuma un sociālo
inovāciju programmu palīdzību; tādēļ 
ierosina izveidot ciešu sadarbību un 
organizēt kopējas apspriedes saistībā ar 
EPSCO un ECOFIN Padomes struktūru 
lēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.b atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
par apspriedēm saistībā ar Eiropas 
kooperatīvo sabiedrību statūtiem, lai tie 
kļūtu uzņēmējiem pievilcīgāki;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
10.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.c uzskata, ka sociālās uzņēmējdarbības 
iniciatīva būs visefektīvākā tad, ja tā būs 
balstīta uz skaidrām, precīzām definīcijām  
un vērsta uz sociālās ekonomikas 
uzņēmumiem, t.i., uzņēmumiem, kuri 
a) par prioritāti uzskata nevis kapitālu, bet 
indivīdu un sociālo mērķi, b) piedāvā 
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brīvprātīgu un pieejamu iespēju 
iesaistīties, c) apvieno locekļu, lietotāju 
un/vai vispārējās intereses, d) aizstāv un 
piemēro solidaritātes un atbildīguma 
principu, e) tiek vadīti autonomi, 
f) izmanto pāri palikušos līdzekļus 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 
vai lai sniegtu pakalpojumus, kas ir šo 
uzņēmumu locekļu interesēs vai ir 
vispārējas intereses pakalpojumi (VIP);

Or. en

Grozījums Nr. 71
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
10.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.d atgādina, ka rezolūcijā par sociālo 
ekonomiku Eiropas Parlaments prasīja 
nodrošināt lielāku atzinību sociālās 
ekonomikas uzņēmumiem, tostarp 
vispārējā veidā integrēt šādus uzņēmumus 
ES politikas virzienos, pastiprināt dialogu 
ar sociālās ekonomikas pārstāvjiem, kā 
arī sniegt lielāku  atbalstu šādai 
uzņēmējdarbībai un nodrošināt lielāku 
atzinību sociālajā dialogā; atgādina, ka 
tajā pašā rezolūcijā Eiropas Parlaments 
pieprasīja, lai dalībvalstu reģistros tiktu 
ņemti vērā sociālās ekonomikas 
uzņēmumi, kā arī izvirzīja prasību sniegt 
konkrētu statistiku pat sociālās 
ekonomikas uzņēmumu darbību;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Atzinuma projekts
11. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, nosakot augstus 
obligātos standartus un popularizējot 
nodarbināto un to pārstāvju vidū tiesības 
saņemt informāciju un tiesības būt 
uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 
uzņēmumu padomju sanāksmēs.

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību un 
sociālo atbildību, jo īpaši veicinot 
darbinieku akciju ieguves sistēmas, 
nostiprinot akciju turētāju ilgtermiņa 
saistības un palielinot pārredzamību;
tomēr noraida uzņēmumiem saistošu 
noteikumu pieņemšanu šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Sari Essayah

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; 
aicina izveidot saskanīgu pieeju, nosakot 
augstus obligātos standartus un 
popularizējot nodarbināto un to pārstāvju 
vidū tiesības saņemt informāciju un 
tiesības būt uzklausītiem, kā arī tiesības 
piedalīties uzņēmumu padomju 
sanāksmēs.

11. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
Nr. 38 par sabiedriskajām apspriedēm, lai 
palielinātu korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt pārredzamību 
sociālajos un vides jautājumos un 
cilvēktiesību ievērošanu, un uzsver, ka 
lielāka pārredzamība, kas respektē 
uzņēmējdarbības noslēpumus, labas 
attiecības ar darbiniekiem un ilgtspējīgas 
attīstības principiem atbilstošs ražošanas 
process ir arī uzņēmumu, to īpašnieku un 
investoru interesēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 74
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, nosakot augstus 
obligātos standartus un popularizējot 
nodarbināto un to pārstāvju vidū tiesības 
saņemt informāciju un tiesības būt 
uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 
uzņēmumu padomju sanāksmēs.

11. atzinīgi vērtē priekšlikumā Nr. 38 
atspoguļotos Komisijas centienus
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, nosakot augstus
tādus obligātos standartus kā atalgojuma 
skalas un griesti vadītājiem, lai panāktu 
lielāku līdzsvaru starp akciju turētājiem 
un darbiniekiem un sniegtu labu stimulu 
ilgtermiņa investīcijām, un popularizējot 
nodarbināto un to pārstāvju vidū tiesības 
saņemt informāciju un tiesības būt 
uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 
uzņēmumu padomju sanāksmēs;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Liisa Jaakonsaari

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, nosakot augstus 
obligātos standartus un popularizējot 
nodarbināto un to pārstāvju vidū tiesības 
saņemt informāciju un tiesības būt 
uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, nosakot augstus 
obligātos standartus un popularizējot 
nodarbināto un to pārstāvju vidū tiesības 
saņemt informāciju un tiesības būt 
uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 
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uzņēmumu padomju sanāksmēs. uzņēmumu padomju sanāksmēs; uzskata, 
ka uzņēmumu valžu un lēmumu 
pieņemšanas struktūru darbību var 
uzlabot, iesaistot tajās vairāk sieviešu un 
cilvēku ar atšķirīgu izcelsmi, pieredzi un 
funkcijām, un ka tādēļ vajadzētu veikt 
pasākumus, lai nodrošinātu šo valžu un 
struktūru sastāva dažādību;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, nosakot augstus 
obligātos standartus un popularizējot 
nodarbināto un to pārstāvju vidū tiesības 
saņemt informāciju un tiesības būt 
uzklausītiem, kā arī tiesības piedalīties 
uzņēmumu padomju sanāksmēs.

11. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu 
palielināt korporatīvo pārvaldību, kuras 
mērķis ir palielināt strādājošo iesaistīšanu 
pārvaldībā un uzlabot uzņēmumu sniegtās 
informācijas, tostarp informācijas par 
vadītāju atalgojumu, pārredzamību; aicina 
izveidot saskanīgu pieeju, pieņemot 
regulu, ar kuru nosaka augstus obligātos 
standartus un popularizējot nodarbināto un 
to pārstāvju vidū tiesības saņemt 
informāciju un tiesības būt uzklausītiem, 
kā arī tiesības piedalīties uzņēmumu 
padomju sanāksmēs;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver nepieciešamību izveidot 
tālejošu Eiropas industriālo politiku, 
kuras mērķis ir nostiprināt reālo 
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ekonomiku un panākt pāreju uz viedāku 
un ilgtspējīgāku ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzskata, ka uzņēmumu vadībā 
vajadzētu iekļaut korporatīvās sociālās 
atbildības praksi un ka ir jāveicina 
pozitīva rīcība;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
11.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu par enerģijas garantiju 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Sylvana Rapti

Atzinuma projekts
11.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver, ka neaizsargātu grupu 
piekļuve banku pakalpojumiem 
(piemēram, hipotekārajiem kredītiem, bet 
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ne tikai tiem) ir ārkārtīgi svarīga un ka 
ikvienā tiesību akta priekšlikumā ir 
jāparedz finansiālā integrācija un 
aizsardzība un pienācīga patērētāju 
informēšana.

Or. en


