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Grozījums Nr. 1
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt vispārējo izglītību, 
arodizglītību, augstāko izglītību un augsta 
līmeņa kvalifikācijas, tādējādi veicinot 
pāreju no skolas uz darba dzīvi, palielinot 
jauniešu nodarbinātību un samazinot 
darba tirgus sadrumstalotību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju gūt vispārējās 
izglītības, arodizglītības un profesionālās 
apmācības, kā arī augstākās izglītības 
priekšrocības, kas atbilst mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības darba tirgus
prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Roger Helmer

Atzinuma projekts
1. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši veiksmīgai 
integrācijai darba tirgū un viņu karjerā, 
proti, dodot visiem jauniešiem iespēju 
iegūt mūsdienīgas un ilgtspējīgas 
sabiedrības tehnoloģiskajām prasībām 
atbilstīgu vispārējo izglītību, arodizglītību 
un augstāko izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Vincenzo Iovine

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt konkurētspējīgas, 
iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Milan Zver

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības prasībām atbilstīgu 
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prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

vispārējo izglītību, arodizglītību un 
augstāko izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
vērstam uz to, lai ļautu visiem jauniešiem 
piedalīties sabiedrībā un sagatavotu viņus
atbilstoši nākotnes Eiropas vajadzībām, 
proti, dodot viņiem iespējas iesaistīties 
sociālajos pasākumos un palīdzēt 
sabiedrības veidošanā un dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
tādam, lai ļautu visiem jauniešiem pilnībā 
piedalīties sabiedrībā un sagatavotu viņus
atbilstoši nākotnes Eiropas vajadzībām, 
proti, dodot viņiem iespējas iesaistīties 
sociālajos pasākumos un palīdzēt 
sabiedrības veidošanā un dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
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prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību, kā arī 
neformālu „ārpusklases” izglītību; tas 
veicinātu izglītojamo pilnīgu iesaistīšanos 
viņu mācību laikā, uzsverot pilsoniskās 
apziņas un piederības veidošanās 
nozīmīgumu jau agrīnā vecumā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību, kā arī 
neformālo izglītību;



AM\856627LV.doc 7/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. en

Grozījums Nr. 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu nepārtrauktai izglītošanai 
atbilstoši nākotnes Eiropas vajadzībām, 
proti, dodot visiem jauniešiem iespēju 
iegūt mūsdienīgas un ilgtspējīgas 
sabiedrības tehnoloģiskajām prasībām 
atbilstīgu vispārējo izglītību, arodizglītību 
un augstāko izglītību; norāda, ka 
profesionālā izglītība un tālākizglītība 
jāpielāgo šo jomu mainīgajām prasībām, 
lai jaunieši varētu iekļauties darba tirgū 
un cilvēki, kuriem ir gadiem ilga pieredze, 
varētu pārprofilēties;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību, lai 
veicinātu viņu piekļuvi darba tirgum;
turklāt darba pasaule nedrīkst zaudēt 
nevienu jaunieti, kam dažādu iemeslu dēļ 
ir problēmas mācībās, šādiem jauniešiem 
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drīzāk ir jāsaņem mērķtiecīga palīdzība; 
izglītības pieejamība nedrīkst būt saistīta 
ar vecāku sociālo vai finansiālo stāvokli; 
īpaši svarīga ir izglītības līmeņu 
horizontālā caurlaidība, kā attiecībā uz 
vispārējo izglītību, tā arī arodizglītību;

Or. de

Grozījums Nr. 12
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību 
neatkarīgi no sociālās izcelsmes un 
vecāku finansiālajiem apstākļiem;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Georges Bach

Atzinuma projekts
1. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību un augstāko izglītību;

1. uzsver, ka visu iniciatīvu mērķim jābūt 
jauniešu izglītošanai atbilstoši nākotnes 
Eiropas vajadzībām, proti, dodot visiem 
jauniešiem iespēju iegūt mūsdienīgas un 
ilgtspējīgas sabiedrības tehnoloģiskajām 
prasībām atbilstīgu vispārējo izglītību, 
arodizglītību, augstāko izglītību un 
tālākizglītību;
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Or. de

Grozījums Nr. 14
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ieguldījumi cilvēkkapitālā, 
jo īpaši jaunās paaudzēs, ir 
priekšnosacījums stratēģijas „Eiropa 
2020” mērķu īstenošanai; tāpēc uzsver, ka 
izglītībai un apmācībai turpmāk jākļūst 
par Eiropas Savienības prioritātēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka apmācības un/vai 
tālākizglītības iestādēm jārūpējas par 
praksi savu studējošo mācību plānu 
papildināšanai, lai viņi varētu iegūt 
pieredzi savā izvēlētajā jomā, veicinot 
savu izglītību un atvieglojot tās sasaisti ar 
darba praksi;

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Licia Ronzulli

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

1.a uzsver ― lai pilnībā īstenotu 
iniciatīvas „Jaunatne kustībā” mērķus, 
jāsadarbojas vietējām iestādēm un visām 
ieinteresētajām personām, kas darbojas 
jauniešu interesēs;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka jaunatnes politika ir jāskata 
saistībā ar izglītības, nodarbinātības, 
sociālās iekļaušanas un 
makroekonomikas politiku; uzsver, ka 
jauniešu nodarbinātības situācija ir 
atkarīga no vispārējās ekonomikas 
politikas, un mudina dalībvalstis 
pievērsties ieguldījumiem un darbavietu 
izveidei, no kā jo īpaši labumu gūs 
jaunieši; pauž nožēlu, ka „Jaunatne 
kustībā” lielākoties koncentrējas uz darba 
tirgu; norāda, ka taupības pasākumi, t.i., 
samazinājumi izglītības sistēmā un 
darbavietu izveidē, nepalīdzēs jauniešiem 
un tie var kaitēt sabiedrībai un 
ekonomikai ilgākā laikā periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

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

1.a uzsver, ka jaunatnes politika ir jāskata 
saistībā ar izglītības, nodarbinātības, 
sociālās iekļaušanas un 
makroekonomikas politiku; pauž nožēlu, 
ka „Jaunatne kustībā” lielākoties 
koncentrējas uz darba tirgu; norāda, ka 
taupības pasākumi, t.i., samazinājumi 
izglītības sistēmā un darbavietu izveidē, 
nepalīdzēs jauniešiem un tie var kaitēt 
sabiedrībai un ekonomikai ilgākā laikā 
periodā;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nepieciešamību samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kas 
kavē ekonomikas un sociālo attīstību un 
tādējādi ES mērķi panākt viedu un 
iekļaujošu izaugsmi; uzsver, ka šo 
sarežģīto problēmu var risināt tikai ar 
efektīvām stratēģijām vietējā, reģionālā, 
valsts un Kopienas līmenī, pievēršot 
uzmanību katras dalībvalsts īpašībām un 
individuālajām pazīmēm;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Antigoni Papadopoulou

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

1.b atzinīgi vērtē augsta līmeņa ekspertu 
grupas izveidi, ko vada Nīderlandes 
princese Laurentīna, lai noteiktu veidus, 
kā risināt zemā rakstpratības līmeņa 
iemeslus, un paaugstinātu šo līmeni ES, 
veicinot efektīvus risinājumus arī tādās 
citās jomās kā nabadzība un 
nodarbinātība;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas 
viedokli turklāt nav saistīti ne ar 
ienākumu un ar darba algu nesaistīto 
darbaspēka izmaksu apmēru, ne 
līdzdalības tiesībām un sociālās drošības 
standartiem, kā arī norāda, ka visos darba 
līgumos jau no to noslēgšanas brīža jābūt 
paredzētām neierobežotām sociālajām 
tiesībām, un noraida priekšlikumu 
atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka jauniešu bezdarbs pašlaik ir 
apmēram 21 % un līdz ar to ir viena no 
neatliekamākajām ES problēmām. Tā kā 
līdz 2020. gadam apmēram 35 % visu 
darbavietu vajadzēs augstu kvalifikāciju, 
kā arī pielāgošanās un inovāciju spējas, ir 
intensīvi jācenšas panākt stratēģijā 
„Eiropa 2020” noteikto mērķi palielināt 
30 līdz 34 gadus veco darba ņēmēju daļu 
ar augstāko izglītību vismaz līdz 40 %. 
Vienlaikus personām, kas pārtraukušas 
izglītību, jāpiedāvā radošas iespējas atsākt 
mācības;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
2. punkts 



AM\856627LV.doc 13/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas 
viedokli turklāt nav saistīti ne ar 
ienākumu un ar darba algu nesaistīto 
darbaspēka izmaksu apmēru, ne 
līdzdalības tiesībām un sociālās drošības 
standartiem, kā arī norāda, ka visos darba 
līgumos jau no to noslēgšanas brīža jābūt 
paredzētām neierobežotām sociālajām 
tiesībām, un noraida priekšlikumu 
atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs. Lai atrisināto šo problēmu, 
uzskata, ka jaunieši jāaizsargā no 
diskriminācijas darba vietā, pamatojoties 
uz vecumu, efektīvi īstenojot 
Direktīvu 2000/78/EK, ar ko aizliedz 
diskrimināciju vecuma dēļ, un īstenojot 
visus spēkā esošos ES tiesību aktus 
nodarbinātības un sociālo lietu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Roger Helmer

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jānosoda jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, saskaņā ar principu, 
ka ieguvējs būs gan darba ņēmējs, gan 
darba devējs ,

Or. en

Grozījums Nr. 24
Milan Zver

Atzinuma projekts
2. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas 
viedokli turklāt nav saistīti ne ar 
ienākumu un ar darba algu nesaistīto 
darbaspēka izmaksu apmēru, ne 
līdzdalības tiesībām un sociālās drošības 
standartiem, kā arī norāda, ka visos darba 
līgumos jau no to noslēgšanas brīža jābūt 
paredzētām neierobežotām sociālajām 
tiesībām, un noraida priekšlikumu 
atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu bezdarbs 
un ka visos darba līgumos jau no to 
noslēgšanas brīža jāparedz visas sociālās 
tiesības, un noraida priekšlikumu atkāpties 
no šā principa;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka jauniešu bezdarbs ― kura 
iemesli saskaņā ar Starptautiskās Darba 
organizācijas viedokli turklāt nav saistīti ne 
ar ienākumu un ar darba algu nesaistīto 
darbaspēka izmaksu apmēru, ne līdzdalības 
tiesībām un sociālās drošības standartiem 
― ir nozīmīga problēma visā ES, kas līdz 
šim nav pietiekami risināta ES un 
dalībvalstīs; uzsver, ka bezdarbs jaunībā 
pakļauj personu ļoti lielam nabadzības 
riskam ilgtermiņā; uzsver, ka visos darba 
līgumos jau no to noslēgšanas brīža jābūt 
paredzētām neierobežotām sociālajām 
tiesībām, un noraida priekšlikumu atkāpties 
no šā principa;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka jauniešu bezdarbs ― kura 
iemesli saskaņā ar Starptautiskās Darba 
organizācijas viedokli turklāt nav saistīti ne 
ar ienākumu un ar darba algu nesaistīto 
darbaspēka izmaksu apmēru, ne līdzdalības 
tiesībām un sociālās drošības standartiem 
― ir nozīmīga problēma visā ES, kas ir 
jāizskauž; uzsver, ka bezdarbs jaunībā 
pakļauj personu ļoti lielam nabadzības 
riskam ilgtermiņā; uzsver, ka visos darba 
līgumos jau no to noslēgšanas brīža jābūt 
paredzētām neierobežotām sociālajām 
tiesībām, un noraida priekšlikumu atkāpties 
no šā principa;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem; situācija ir 
pasliktinājusies ekonomikas un finanšu 
krīzes rezultātā, kas apgrūtināja jauno 
eiropiešu iesaistīšanos darba tirgū; visos 
darba līgumos jau no to noslēgšanas brīža 
jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, noraida priekšlikumu 
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atkāpties no šā principa;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, lai jauniešiem dotu 
iespēju pilnvērtīgi iesaistīties 
profesionālajā dzīvē un novērstu 
diskrimināciju un izmantošanu; noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa 
vienādi izturēties pret visiem darba 
ņēmējiem neatkarīgi no vecuma un 
profesionālās pieredzes;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
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apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba, izglītības, apmācību un 
prakses līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;
nedrīkst būt saīsināti uzteikuma termiņi, 
spēkā esošo tarifa normu un tiesiskā 
regulējuma nepietiekama piemērošana, 
bet neierobežotas līdzdalības tiesības un 
koalīcijas brīvība ir spēkā, sākot no 
pirmās darba dienas;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;
uzskata, ka šajā nolūkā vēlams ES 
regulējums tiesību un aizsardzības 
noteikumu ieviešanai attiecībā uz 
netipiskiem darba veidiem un pagaidu 
darbu, kas galvenokārt saistīts ar 
minimālās algas un tādu līdzvērtīgu 
aprūpes pakalpojumu noteikšanu, kādi ir 
standarta līgumos;

Or. it
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Grozījums Nr. 31
Georges Bach

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
darba līgumos jau no to noslēgšanas brīža 
jāparedz sociālās tiesības, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Roger Helmer

Atzinuma projekts
2. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
visos darba līgumos jau no to noslēgšanas 
brīža jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

2. uzsver, ka ir jāizskauž jauniešu 
bezdarbs, kura iemesli saskaņā ar 
Starptautiskās Darba organizācijas viedokli 
turklāt nav saistīti ne ar ienākumu un ar 
darba algu nesaistīto darbaspēka izmaksu 
apmēru, ne līdzdalības tiesībām un sociālās 
drošības standartiem, kā arī norāda, ka 
darba līgumos jau no to noslēgšanas brīža 
jābūt paredzētām neierobežotām 
sociālajām tiesībām, un noraida 
priekšlikumu atkāpties no šā principa;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik svarīgi ir ņemt vērā, lai 
gados jauniem darba ņēmējiem tiktu 
nodrošinātas minimālās garantijas 
veselības, drošības, ienākumu un pensijas 
iemaksu jomā, nepieļaujot diskrimināciju 
atkarībā no dažādiem līguma veidiem;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka darbavietas iegūšana 
nenozīmē izvairīšanos no nabadzības un 
ka jo īpaši jaunieši ir neaizsargāti pret 
iekļūšanu nabadzīgo darba ņēmēju 
kategorijā; tāpēc uzsver, ka jāapvieno 
centieni piedāvāt kvalitatīvas darbavietas 
un centieni jauniešu nodarbinātības 
jomā; norāda uz nepieciešamību atbalstīt 
nodarbinātības politiku ar stabilu sociālo 
politiku, lai bezdarba gadījumā ļautu 
dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi;

Or. en
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Grozījums Nr. 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka darbavietas iegūšana 
nenozīmē izvairīšanos no nabadzības un 
ka jo īpaši jaunieši ir neaizsargāti pret 
iekļūšanu nabadzīgo darba ņēmēju 
kategorijā; tāpēc uzsver, ka jāapvieno 
centieni piedāvāt kvalitatīvas darbavietas 
un centieni jauniešu nodarbinātības 
jomā; norāda uz nepieciešamību atbalstīt 
nodarbinātības politiku ar stabilu sociālo 
politiku, lai bezdarba gadījumā ļautu 
dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka „Jaunatne kustībā” viena 
nenokārtos vai neatrisinās satraucošo 
jauniešu bezdarba problēmu visā Eiropā; 
aicina dalībvalstis izveidot valsts 
stratēģiju, lai atrisinātu jauniešu bezdarba 
problēmu un nodrošinātu jauniešiem 
kvalitatīvas nodarbinātības, izglītības un 
apmācības pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
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Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka „Jaunatne kustībā” viena 
nenokārtos vai neatrisinās satraucošo 
jauniešu bezdarba problēmu visā Eiropā; 
aicina dalībvalstis izveidot valsts 
stratēģiju, lai atrisinātu jauniešu bezdarba 
problēmu un nodrošinātu jauniešiem 
kvalitatīvas nodarbinātības, izglītības un 
apmācības pieejamību, vienlaikus 
mudinot un atbalstot jauniešu 
uzņēmējdarbību;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās 
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, kas 
saistīti ar atbilstošiem finanšu līdzekļiem, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās 
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;
dalībvalstīm savās valsts reformu 
programmās jānosaka īpaši jauniešu 
nodarbinātības mērķi, kas ļautu palielināt 
jauniešu nodarbinātības līmeni (attiecībā 
uz jauniešiem, kas nemācās) līdz 75 % ;

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās 
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, kas 
saistīti ar atbilstošiem finanšu līdzekļiem, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās 
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;
dalībvalstīm savās valsts reformu 
programmās jānosaka īpaši jauniešu 
nodarbinātības mērķi, kas ļautu palielināt 
jauniešu nodarbinātības līmeni (attiecībā 
uz jauniešiem, kas nemācās) arī līdz 
75 %;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; šajā nolūkā dalībvalstīm līdz 
2014. gadam jāpalielina nodarbinātības 
kvota jauniešiem vecumā no 15 līdz 
25 gadiem; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās 
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;
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Or. de

Grozījums Nr. 41
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; uzskata, ka Komisijai būtu 
jāpārrauga iniciatīvā ierosinātās 
mērķgrupas un rādītāji, savukārt 
īstenošanas gaitā panāktais progress 
jānovērtē ar precīziem rādītājiem;

3. atkārtoti norāda, cik svarīgi ir izvirzīt 
konkrētus un pārbaudāmus mērķus, 
īstenojot stratēģijas „ES 2020” integrētās 
pamatnostādnes jauniešu bezdarba 
mazināšanai; atzīst, ka dalībvalstis atbild 
par jauno integrēto pamatnostādņu 
īstenošanu, turpretim Komisijai jāatbalsta 
un jākontrolē pasākumi valsts līmenī 
atbilstoši atvērtās koordinācijas metodei;
uzskata, ka Komisijai būtu jāpārrauga 
iniciatīvā ierosinātās mērķgrupas un 
rādītāji, savukārt īstenošanas gaitā 
panāktais progress jānovērtē ar precīziem 
rādītājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem un iniciatīvām, piemēram, 
iniciatīvai „Jaunatne kustībā”, jāparedz 
atbilstošs finansējums; uzsver, ka noteikti 
jāatrod piemērotas finansēšanas iespējas, 
lai jaunieši turpmāk varētu gūt labumu 
no konkrētiem rezultātiem izglītības, 
apmācības un nodarbinātības jomā; tāpēc 
aicina pilnā apmērā izmantot Eiropas 
Savienības rīcībā esošos līdzekļus, 
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galvenokārt struktūrfondus, lai finansētu 
jauniešiem paredzētos pasākumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 43

Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka jauniešus galvenokārt 
interesē, lai viņi būtu neatkarīgi, lai 
viņiem būtu piekļuve veselības aprūpei un 
pienācīga dzīvesvieta par pieņemamu 
cenu, vienlaikus spējot mācīties, strādāt 
un pilnveidoties; tāpēc aicina dalībvalstis 
attiecībā uz piekļuvi minimālo ienākumu 
sistēmām un sociālajai palīdzībai novērst 
ar vecumu saistīto diskrimināciju, 
piemēram, jauniešu izslēgšanu no 
minimālo ienākumu sistēmām, 
pamatojoties uz sociālā nodrošinājuma 
iemaksu neesību;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī
nodarbinātības nolūkā būtu jāveicina visu 
jauniešu brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi 
no viņu finansiālajām iespējām, taču 
katram pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo 
mobilitātes pakāpi;

4. uzsver, ka transnacionāla mobilitāte 
jaunu prasmju iegūšanai ir spēcīgs 
līdzeklis, lai uzlabotu jauniešu prasmes un 
kompetences, personisko attīstību un 
aktīvu pilsonību; tāpēc uzskata, ka
jāveicina visu jauniešu brīvprātīga 
mobilitāte neatkarīgi no viņu finansiālajām 
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iespējām, sociālā vai ģeogrāfiskā stāvokļa, 
taču katram pašam jābūt iespējai noteikt 
vēlamo mobilitātes pakāpi; tāpēc atzinīgi 
vērtē Komisijas iniciatīvu izveidot īpašu 
tīmekļa vietni „Jaunatne kustībā”, lai 
informētu par ES izglītības un mobilitātes 
iespējām; uzsver nepieciešamību veikt 
aktīvu saziņu par šo tīmekļa vietni 
jauniešu, veicinātāju un citu ieinteresēto 
personu vidū;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī
nodarbinātības nolūkā būtu jāveicina visu
jauniešu brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi 
no viņu finansiālajām iespējām, taču 
katram pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo 
mobilitātes pakāpi;

4. uzsver, ka transnacionāla mobilitāte 
jaunu prasmju iegūšanai ir spēcīgs 
līdzeklis, lai uzlabotu jauniešu prasmes un 
kompetences, personisko attīstību un 
aktīvu pilsonību; uzskata, ka jāveicina 
visu jauniešu brīvprātīga mobilitāte 
neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, 
sociālā vai ģeogrāfiskā stāvokļa, taču 
katram pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo 
mobilitātes pakāpi; tāpēc atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu izveidot īpašu tīmekļa 
vietni „Jaunatne kustībā”, lai informētu 
par ES izglītības un mobilitātes iespējām; 
uzsver nepieciešamību veikt aktīvu saziņu 
par šo tīmekļa vietni jauniešu, veicinātāju 
un citu ieinteresēto personu vidū;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Georges Bach

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram 
pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo 
mobilitātes pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām;

Or. de

Grozījums Nr. 47
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram 
pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo 
mobilitātes pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības un profesionālās apmācības
posmā, kā arī nodarbinātības nolūkā būtu 
jāveicina visu jauniešu brīvprātīga 
mobilitāte neatkarīgi no viņu finansiālajām 
iespējām, sociālās un etniskās piederības, 
kā arī viņu invaliditātes vai veselības 
problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Roger Helmer

Atzinuma projekts
4. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram 
pašam jābūt iespējai noteikt vēlamo 
mobilitātes pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte, pamatojoties uz 
katras dalībvalsts apmācību un 
nodarbinātības prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi, un ka visiem jebkāda veida 
apmācībā esošajiem jauniešiem neatkarīgi 
no viņu izglītības veida jāgūst labums no 
mobilitātes;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
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brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi, kā arī profesionālo orientāciju un 
ieteikumus, kas pieejami visā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi, kā arī profesionālo orientāciju un 
ieteikumus, kas pieejami visā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi; mobilitāte nedrīkst būt saistīta ar 
ienākumu, kā arī sociālā nodrošinājuma 
mazināšanos; uzsver, cik nozīmīga 
mobilitātes palielināšanā ir vispārējās 
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izglītības, arodizglītības un augstskolas 
diplomu, kā arī tālākizglītības 
kvalifikāciju, kas iegūtas ES, savstarpēja 
atzīšana; šai atzīšanai jānotiek 12 mēnešu 
laikā pēc kvalifikācijas iegūšanas;

Or. de

Grozījums Nr. 53
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā, kas atbalsta profesionālo un 
personīgo tālākattīstību, būtu jāveicina 
visu jauniešu brīvprātīga mobilitāte 
neatkarīgi no viņu finansiālajām iespējām, 
taču katram pašam jābūt iespējai noteikt 
vēlamo mobilitātes pakāpi;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības, tālākizglītības un studiju 
posmā, kā arī nodarbinātības nolūkā būtu 
jāveicina visu jauniešu brīvprātīga 
mobilitāte neatkarīgi no viņu finansiālajām 
iespējām, taču katram pašam jābūt iespējai 
noteikt vēlamo mobilitātes pakāpi;

Or. de
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Grozījums Nr. 55
Milan Zver

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
mobilitāte neatkarīgi no viņu finansiālajām 
iespējām, taču katram pašam jābūt iespējai 
noteikt vēlamo mobilitātes pakāpi;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
4. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāveicina visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

4. uzskata, ka vispārējās izglītības un 
arodizglītības posmā, kā arī nodarbinātības 
nolūkā būtu jāatbalsta visu jauniešu 
brīvprātīga mobilitāte neatkarīgi no viņu 
finansiālajām iespējām, taču katram pašam 
jābūt iespējai noteikt vēlamo mobilitātes 
pakāpi;

Or. pt

Grozījums Nr. 57
Jean-Luc Bennahmias

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

4.a atzīst un uzsver vietējo un reģionālo 
iestāžu nozīmi izglītības un mobilitātes 
jomā; uzskata, ka šo iestāžu nozīme pilnā 
apmērā jāatzīst ES institūcijām un 
dalībvalstīm, izstrādājot un ieviešot 
izglītības un apmācību programmas; 

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka jāpaplašina informācija 
par iespējām uzsākt tālmācību 
augstskolās, jo saskaņā ar šo izglītības 
formu labāk var saskaņot darbu un 
mācības;

Or. bg

Grozījums Nr. 59
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver nepieciešamību iedrošināt 
jauniešus pabeigt mācības vai iegūt 
papildu izglītību, nodrošinot vajadzīgās 
prasmes, lai uzlabotu savas iespējas 
iekļūšanai darba tirgū;

Or. it
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Grozījums Nr. 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas mērķus 
paplašināt mācību mobilitāti visiem 
jauniešiem Eiropā līdz 2020. gadam; 
tomēr pauž nožēlu, ka „Jaunatne kustībā” 
ir pārāk koncentrēta uz studentu 
mobilitāti; aicina Komisiju sniegt īpašus 
mērķa radītājus par katru mobilitātes 
programmu un jo īpaši noteikt skaidrus 
un vērienīgus rādītājus par profesionālās 
apmācības mobilitāti; uzsver, ka 
mobilitāte ir atzīta par pievienoto vērtību 
tiem, kas piedalās profesionālajā 
apmācībā, jo tā stiprina viņu 
nodarbinātību; tāpēc aicina palielināt 
Leonardo programmai paredzēto budžeta 
daļu;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas mērķus 
paplašināt mācību mobilitāti visiem 
jauniešiem Eiropā līdz 2020. gadam; 
tomēr pauž nožēlu, ka „Jaunatne kustībā” 
ir pārāk koncentrēta uz studentu 
mobilitāti; aicina Komisiju sniegt īpašus 
un vērienīgus mērķa radītājus par katru 
mobilitātes programmu, tostarp par 
profesionālās apmācības mobilitāti; 
uzsver, ka mobilitāte ir atzīta par 
pievienoto vērtību tiem, kas piedalās 
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profesionālajā apmācībā, jo tā stiprina 
viņu nodarbinātību; tāpēc aicina 
palielināt Leonardo programmai 
paredzēto budžetu;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ir pārliecināts, ka jauniešu mobilitātei, 
kas veicina labklājību un mūsu modernās 
sabiedrības patiesu attīstību, jākļūst 
drīzāk par noteikumu, nevis par 
izņēmumu; uzsver, ka mobilitātes 
piesaiste jāpalielina un ka finanšu 
atbalstam jābūt plašam un pietiekamam, 
īpaši koncentrējoties uz 
visnelabvēlīgākajā situācijā esošajiem;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ir pārliecināts, ka jauniešu mobilitātei, 
kas veicina labklājību un mūsu modernās 
sabiedrības patiesu attīstību, jākļūst 
drīzāk par noteikumu, nevis par 
izņēmumu; uzsver, ka mobilitātes 
piesaiste jāpalielina un ka finanšu 
atbalstam jābūt plašam un pietiekamam, 
kā arī vērstam uz visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošajiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka vajadzīgs vērienīgs 
finansējums, lai atbilstu mērķim dot 
ikvienam iespēju daļu savas izglītības un 
apmācības iegūt ārzemēs; uzskata, ka 
izglītībai un apmācībai jābūt Eiropas 
Savienības prioritātei un ka šis mērķis 
jāatspoguļo nākamajos finanšu plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.c uzsver, ka vajadzīgs vērienīgs 
finansējums, lai atbilstu mērķim dot 
ikvienam iespēju daļu savas izglītības un 
apmācības iegūt ārzemēs; uzskata, ka 
izglītībai un apmācībai jābūt Eiropas 
Savienības prioritātei un ka šis mērķis 
jāatspoguļo nākamajos finanšu plānos;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns) 



AM\856627LV.doc 35/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Atzinuma projekts Grozījums

4.d atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
nozīmi apmācības un mobilitātes jomā; 
uzskata, ka to zināšanas un pieredze 
jāuzskata par ES rīcības papildinājumu; 
uzsver ― lai panāktu savus mērķus, ES 
jāpilnveido partnerības pieeja, jo īpaši ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.d atzīst vietējo un reģionālo iestāžu 
nozīmi apmācības un mobilitātes jomā; 
uzskata, ka to zināšanas un pieredze 
jāuzskata par ES rīcības papildinājumu; 
uzsver ― lai panāktu savus mērķus, ES 
jāpilnveido partnerības pieeja, jo īpaši ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis veicināt izglītības 
un nodarbinātības mobilitāti: a) palielinot 
informētību un padarot informāciju viegli 
pieejamu visiem ieinteresētajiem 
jauniešiem, b) izglītības sākumposmos 
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uzsverot mobilitātes pievienoto vērtību, c) 
nodrošinot mobilitātes procesā iegūto 
mācību rezultātu apstiprināšanu 
dalībvalstīs, d) samazinot administratīvo 
slogu un veicinot attiecīgo iestāžu 
sadarbību visās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina Komisiju sekmēt izglītības un 
nodarbinātības mobilitāti: a) stiprinot ES 
izglītības un jaunatnes programmas, 
piemēram, Erasmus, Leonardo, 
„Jaunatne kustībā”, b) uzlabojot spēkā 
esošo Eiropas instrumentu un līdzekļu 
īstenošanu, piemēram, Eiropas 
kredītpunktu pārneses sistēmu (ECTS) un 
Europass, c) pilnveidojot jaunos līdzekļus, 
ko tā jau ir pārbaudījusi, piemēram, 
iniciatīvas „Jaunatne kustībā” tīmekļa 
vietni, iniciatīvas „Jaunatne kustībā” 
karti, Eiropas prasmju pasi un 
izmēģinājuma projektu „Tava pirmā 
EURES darbavieta”;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a noteikti uzsver, ka neformāla izglītība 
jāatzīst pilnā apmērā, jo tā ir svarīgs 
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instruments komandas darba un 
radošuma veicināšanā un dod iespēju 
jauniešiem labāk iekļauties darba dzīvē;

Or. es

Grozījums Nr. 71
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē EURES projektu, jo tas 
jauniešiem var piedāvāt iespēju atrast 
darbavietu, taču tas nedrīkst izraisīt 
smadzeņu potenciāla samazināšanos ES 
iekšienē; 

Or. de

Grozījums Nr. 72
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.b Eiropas Parlaments regulāri tiek 
informēts par „mobilitātes rezultātu 
apkopojumu”, kāds ir dalībvalstu 
centienu progress, lai šajā jomā novērstu 
šķēršļus, un aicina konsekventi īstenot 
tādus pasākumus kā ECVET, EQF un 
ECTS, lai nodrošinātu sasniegumu un 
diplomu atzīšanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 73
Milan Zver

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju ciešā sadarbībā ar 
uzņēmumiem nodrošināt jauniešiem 
informāciju par pieprasītajām profesijām 
un samazināt darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvības šķēršļus;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no
skolas, arodizglītības un augstskolas uz
darba dzīves posmu un šai pārejai 
jānotiek nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē 
Eiropas jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka izglītības sistēmu un 
arodizglītības nepieciešamajai 
pielāgošanai darba tirgus faktiskajām 
vajadzībām ir svarīga nozīme cīņā pret 
jauniešu bezdarbu; atzīmē, ka tāpēc 
nekavējoties ir jāuzlabo pāreja starp
skolas, arodizglītības, augstskolas un darba 
dzīves posmiem; atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. es
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Grozījums Nr. 75
Milan Zver

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāpalīdz pārejā no 
skolas, arodizglītības vai augstskolas uz 
darba dzīves posmu, lai to pēc iespējas 
saīsinātu, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
visu iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības vai augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, tāpēc uzsver, cik ļoti svarīgi 
ir efektīvi īstenot Eiropas jauniešu 
nodarbinātības garantijas iniciatīvu un
padarīt to par instrumentu aktīvai 
integrācijai darba tirgū; uzsver, ka 
dalībvalstis līdz šim nav izteikušas 
nevienu pārliecinošu apņemšanos, lai 
ieviestu Eiropas jauniešu nodarbinātības 
garantiju, un aicina tās izdarīt to ātri;
uzskata, ka sociālie partneri, vietējās un 
reģionālās iestādes, kā arī jauniešu 
organizācijas ir jāiesaista ilgtspējīgas 
stratēģijas izstrādē jauniešu bezdarba 
mazināšanai, turklāt jānodrošina iegūto 
kvalifikāciju oficiāla atzīšana;



PE458.607v01-00 40/92 AM\856627LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Or. en

Grozījums Nr. 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības vai augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, tāpēc uzsver, cik ļoti svarīgi 
ir efektīvi īstenot Eiropas jauniešu 
nodarbinātības garantijas iniciatīvu un 
padarīt to par instrumentu aktīvai 
integrācijai darba tirgū; uzsver, ka 
dalībvalstis līdz šim nav izteikušas 
nevienu pārliecinošu apņemšanos, lai 
ieviestu Eiropas jauniešu nodarbinātības 
garantiju, un aicina tās izdarīt to ātri;
uzskata, ka sociālie partneri, vietējās un 
reģionālās iestādes, kā arī jauniešu 
organizācijas ir jāiesaista ilgtspējīgas 
stratēģijas izstrādē jauniešu bezdarba 
mazināšanai, turklāt jānodrošina iegūto 
kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un profesionālās 
apmācības vai augstskolas uz darba dzīves 
posmu un šai pārejai jānotiek nekavējoties, 
kā arī atzinīgi vērtē Eiropas jauniešu 
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iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

nodarbinātības garantijas iniciatīvu; 
uzskata, ka sociālie partneri un jauniešu 
organizācijas ir jāiesaista ilgtspējīgas 
stratēģijas izstrādē jauniešu bezdarba 
mazināšanai, turklāt jānodrošina studiju un 
iegūto kvalifikāciju savstarpēja oficiāla 
atzīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, cita starpā uzlabojot visu 
iesaistīto iestāžu sadarbību, kā arī atzinīgi 
vērtē Eiropas jauniešu nodarbinātības 
garantijas iniciatīvu; uzskata, ka sociālie 
partneri un jauniešu organizācijas ir 
jāiesaista ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē 
jauniešu bezdarba mazināšanai, turklāt 
jānodrošina iegūto kvalifikāciju oficiāla 
atzīšana;

Or. de

Grozījums Nr. 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu, izveidojot efektīvus 
izglītības un profesionālās orientācijas 
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jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

dienestus, un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
saskaņā ar oficiālo, neoficiālo un 
neformālo apmācību iegūto prasmju
atzīšana un apliecināšana atbilstoši 
Eiropas kvalifikāciju sistēmai (EQF);

Or. it

Grozījums Nr. 81
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
gan oficiāli, gan neoficiāli, gan 
neformālās kvalifikācijās iegūto 
kvalifikāciju atzīšana ES mērogā;

Or. de

Grozījums Nr. 82
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
5. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;
uzskata, ka šajā jomā laba pieeja būtu 
izveidot saikni starp uzņēmējdarbību un 
vidējo izglītību, saskaņā ar kuru, 
piemēram, izraudzīti speciālisti no 
dažādām jomām vadītu lekcijas vai
seminārus, lai skolēnus iepazīstinātu ar 
savu darbu; uzskata, ka šajā saistībā 
noteiktāk jāveicina profesionālās 
orientācijas centru atvēršana vai ka jau 
funkcionējošām iestādēm pastiprināti 
jāturpina šādas darbības;

Or. bg

Grozījums Nr. 83
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu, kā arī konsultācijas 
par skolas izvēli, kā arī atzinīgi vērtē 
Eiropas jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. fr
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Grozījums Nr. 84
Georges Bach

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka jāpastiprina 
sadarbība starp skolām un 
uzņēmējdarbības dažādām aprindām un 
pārstāvjiem; uzskata, ka sociālie partneri 
un jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzskata, ka jāņem vērā turpmākās 
vajadzības un prasmes, lai izglītības 
piedāvājums atbilstu darba tirgus 
vajadzībām; uzsver, ka piedāvājuma un 
pieprasījuma lielāka saskaņošana ir viens 
no galvenajiem darba tirgus politikas 
uzdevumiem attiecībā uz jauniešiem; 
tāpēc uzskata, ka iniciatīva „Jaunatne 
kustībā” cieši jāsasaista ar iniciatīvu 
„Jaunu prasmju un darbavietu 
programma”; uzsver, ka ir labāk 
jāsagatavo pāreja no skolas, arodizglītības 
un augstskolas uz darba dzīves posmu un 
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šai pārejai jānotiek nekavējoties, kā arī 
atzinīgi vērtē Eiropas jauniešu 
nodarbinātības garantijas iniciatīvu; 
uzskata, ka sociālie partneri un jauniešu 
organizācijas ir jāiesaista ilgtspējīgas 
stratēģijas izstrādē jauniešu bezdarba 
mazināšanai, turklāt jānodrošina iegūto 
kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Vincenzo Iovine

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, lai atvieglotu iegūto 
kvalifikāciju oficiālu atzīšanu 
27 dalībvalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 87
Roger Helmer

Atzinuma projekts
5. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības un augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 

5. uzsver, ka ir labāk jāsagatavo pāreja no 
skolas, arodizglītības vai augstskolas uz 
darba dzīves posmu un šai pārejai jānotiek 
nekavējoties, kā arī atzinīgi vērtē Eiropas 
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jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas ir jāiesaista 
ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē jauniešu 
bezdarba mazināšanai, turklāt jānodrošina 
iegūto kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

jauniešu nodarbinātības garantijas 
iniciatīvu; uzskata, ka sociālie partneri, 
uzņēmumu pārstāvji un jauniešu 
organizācijas ir jāiesaista ilgtspējīgas 
stratēģijas izstrādē jauniešu bezdarba
mazināšanai, turklāt jānodrošina iegūto 
kvalifikāciju oficiāla atzīšana;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka jāattīsta partnerība starp 
augstskolām, apmācību iestādēm un 
jauniešu organizācijām, lai atbalstītu 
jauniešu iekļaušanos profesionālajā 
dzīvē;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka Eiropas un valstu 
kvalifikāciju sistēmai jāatbalsta 
vienmērīgāka pāreja no izglītības uz 
darba tirgu;

Or. en



AM\856627LV.doc 47/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a noteikti atbalsta priekšlikumu 
Padomes ieteikumam par jaunatnes 
garantiju sistēmu un mudina Padomi 
pieņemt to, cik iespējams ātri;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a noteikti atbalsta priekšlikumu 
Padomes ieteikumam par jaunatnes 
garantiju sistēmu un mudina Padomi 
pieņemt to, cik iespējams ātri;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a iesaka Komisijai mudināt dalībvalstis 
šajā saistībā uzlabot augstskolu 
programmas, teorētiskās apmācības 
papildinot ar obligātu praksi valsts 
uzņēmumos un privātos uzņēmumos, 
turklāt izveidojot garantiju un minimālo 
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kvalitātes standartu sistēmu, ar ko 
nodrošināt praktisko izglītību un tās 
pamatnosacījumus, kas visos gadījumos 
izslēdz neskaidru darba attiecību 
iespējamību;

Or. es

Grozījums Nr. 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka ir ievērojami jāsamazina 
priekšlaicīga mācību pārtraukšana kā 
zināms risks turpmākajai izslēgšanai gan 
no nodarbinātības, gan sabiedrības; 
uzsver, ka šis fenomens jārisina 
daudzpusēji, savienojot ar sociālajiem 
pasākumiem izglītības un apmācības 
uzlabošanai nelabvēlīgajos apgabalos;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka ir ievērojami jāsamazina 
priekšlaicīga mācību pārtraukšana kā 
zināms risks turpmākajai izslēgšanai gan 
no nodarbinātības, gan sabiedrības; 
uzsver, ka šis fenomens jārisina 
daudzpusēji, savienojot ar sociālajiem 
pasākumiem izglītības un apmācības 
uzlabošanai nelabvēlīgajos apgabalos;
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Or. en

Grozījums Nr. 95
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata ― vairāki pētījumi ir 
apliecinājuši, ka dalībai kvalitatīvās 
agrīnas bērnības izglītības un aprūpes 
programmās ir pozitīva ietekme uz 
dalībnieku sasniegumiem skolā un pēc 
tam uz viņu pāreju no skolas uz darba 
dzīvi, jo īpaši attiecībā uz bērniem no 
vides ar zemiem ienākumiem vai no 
nelabvēlīgas vides; uzskata, ka vairāk 
jāuzsver bērnu iesaistīšana agrīnā 
vecumā ar mērķi palīdzēt bērniem no 
nelabvēlīgajām grupām un regulāras viņu 
dalības nodrošināšana kvalitatīvos 
pakalpojumos;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka dalībvalstīm jāveic 
pasākumi, lai sniegtu iespējami daudz 
informācijas, izvēles iespēju un 
apmācības, lai palīdzētu jauniešiem 
īstenot savas iespējas, taču noteikti 
uzskata, ka to vislabāk paveiktu cilvēki, 
kas strādā uz vietas vietējā līmenī katrā 
dalībvalstī;

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jāveic pasākumi, lai 
atbalstītu skolas un ģimenes nozīmi 
jauniešu profesionālo izvēles iespēju
orientācijā; uzsver nepieciešamību 
mazināt jauniešu sociālās vides nozīmi, 
lemjot par savu nākotnes karjeru;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jāatbalsta jauniešu ģimenes 
un sociālā vide un viņu skola
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 99
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
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meklējumos; meklējumos; aicina dalībvalstis vidējās 
izglītības posmā organizēt profesionālās 
orientācijas konferences, kuru 
programma ir vērsta uz darba tirgus 
vajadzībām vai arī kurās ievērots 
reģionālais aspekts, kā arī katra skolēna 
konkrētās īpašības/spējas; attiecīgo 
programmu veido par izglītības un 
nodarbinātības jautājumiem atbildīgās 
valsts iestādes kopā ar sociālajiem 
partneriem;

Or. el

Grozījums Nr. 100
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos; uzsver, ka skolām ar 
arodapmācību, kas sniedz profesionālo 
informāciju, atzīstot un veicinot spējas un 
prasmes, un apmācību saistībā ar darba 
meklēšanu, ir īpaša nozīme kvalificēšanai 
darba tirgū; šajā nolūkā daudzos 
gadījumos vajadzīgs arī individuāli 
motivēts atbalsts, palīdzot profesijas izvēlē 
un darba uzsākšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 101
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
6. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos; uzsver, ka tikai šādi var 
veidot piekļuvi dažādiem izglītības veidiem 
neatkarīgi no sociālās izcelsmes un 
tādējādi jauniešiem tiek dota iespēja 
izvēlēties interesēm un vēlmēm atbilstošu 
profesiju;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Georges Bach

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos; uzskata, ka jaunieša 
kvalifikācijas un izglītība, tāpat kā viņa 
nākotnes plāni, viņa ģimenes un sociālā 
vide, kā arī viņa dzīves situācija jāskata 
kopumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 103
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
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meklējumos; meklējumos un ka abām šīm jomām 
jādarbojas kopā kā partneriem, nevis 
atsevišķi;

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes, jauniešu organizāciju un sociālās 
vides un skolas loma profesionālajā 
orientācijā un profesijas meklējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
6. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes un sociālās vides un skolas loma 
profesionālajā orientācijā un profesijas 
meklējumos;

6. uzskata, ka jānostiprina jauniešu 
ģimenes, jauniešu organizāciju un sociālās 
vides un skolas loma profesionālajā 
orientācijā un profesijas meklējumos;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Kinga Göncz

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

6.a uzskata, ka jāturpina pilnveidot 
kvalitatīvi karjeras un profesionālās 
orientācijas vadības pakalpojumi; uzsver 
sociālo partneru iesaistīšanas 
nozīmīgumu to veidošanā, organizēšanā 
un finansēšanā, lai nodrošinātu atbilstību 
darba tirgum un efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka sociālie partneri un 
jauniešu organizācijas, veicot attiecīgus 
pasākumus, var kvalificēt vecākus un 
skolas par kompetentiem padomdevējiem 
profesijas izvēlē jau krietni pirms pārejas 
uz arodizglītību; jauniešiem ar īpašām 
izglītības vajadzībām veicināšanas 
pasākumi valodas un profesionālajā ziņā 
jāuztic vecākiem un sociālajai videi;

Or. de

Grozījums Nr. 108
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, cik nozīmīga ir neformālā 
izglītība vienādranga tīklos, jo īpaši 
organizētā jauniešu apvienības darbā, lai 
iegūtu sociālās prasmes profesionālajai 
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orientācijai un iesaistītos profesionālajā 
dzīvē, kopīgi organizējot brīvo laiku, 
starptautiskās tikšanās un brīvprātīgo 
sabiedrisko darbību;

Or. de

Grozījums Nr. 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju noteikt pastāvošo 
profesionālās orientācijas sistēmu 
modernizācijas programmu, kā arī ES 
mērogā stiprināt starp tām esošo saikni 
un sadarbības formas; konstatē, ka 
dalībvalstīm jāizveido specializētas 
aģentūras, kas pastāvīgi sadarbojas ar 
pārējo dalībvalstu aģentūrām, lai 
sagatavotu uzticamu un aktuālu 
informāciju par esošajiem darba tirgus 
piedāvājumiem atsevišķajās ES 
dalībvalstīs un par prasmēm, kam jābūt 
jaunietim vai kas viņam jāiegūst, lai 
varētu pretendēt uz tur vakantajām 
vietām;

Or. es

Grozījums Nr. 110
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, cik svarīgi ir, ka uzņēmumi 
atbilstoši savai sociālajai atbildībai veic 
piemērotus pasākumus, lai atbalstītu 
jauniešus attiecībā uz pamatotu profesijas 
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izvēli, kurā vērā tiek ņemts gan valsts, gan 
Eiropas darba tirgus; šie pasākumi 
jāpamato ar mērķtiecīgām 
profesionālajām praksēm;

Or. el

Grozījums Nr. 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu 
gadījumu skaits, kad jauniešu profesijas 
izvēle tiek saistīta ar viņu dzimumu, ka ir 
jāveic pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka profesijas izvēle vēl aizvien 
lielā mērā ir saistīta ar dzimumu un ka šis 
faktors palielina dzimumu nevienlīdzību; 
uzsver, ka tas ietekmē gan sieviešu 
bezdarbu, gan nabadzību; uzsver, ka ir 
jāveic pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu 
gadījumu skaits, kad jauniešu profesijas 
izvēle tiek saistīta ar viņu dzimumu, ka ir 
jāveic pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 

7. uzskata, ka profesijas izvēle vēl aizvien 
lielā mērā ir saistīta ar dzimumu un ka šis 
faktors palielina dzimumu nevienlīdzību; 
uzsver, ka tas ietekmē gan sieviešu 
bezdarbu, gan nabadzību; uzsver, ka ir 
jāveic pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
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tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Vincenzo Iovine

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau 
laikus veidojas interese par matemātiskām 
un tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina diskriminācija 
dzimuma dēļ, kas bieži vien kavē vai attur 
sievietes izvēlēties konkrētas profesijas, ka 
ir jāveic pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un ka jau laikus jāatbalsta meitenes, kas 
interesējas par profesijām, kas saistītas ar 
dabaszinātni un tehniku;

Or. it

Grozījums Nr. 114
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par izglītības un apmācību 
iespējām, vēlākajām profesionālajām 
iespējām, un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm 
jau laikus veidojas interese par profesijām, 
kurās nepieciešamas zinātniskās, 
tehniskās, inženierzinātniskās un 
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matemātiskās prasmes, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

Or. en

Grozījums Nr. 115
Milan Zver

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jāpanāk, ka abu dzimumu jauniešiem
jau laikus palielinās interese par 
matemātiskām un tehniskām profesijām;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par profesijām, kas 
pamatojas uz eksakto zinātni 
(matemātika, informātika, dabaszinātne 
un tehnika), un zēniem jau laikus ― par 
profesijām, kas saistītas ar izglītību, 
aprūpi un sociālajiem pakalpojumiem, kā 
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arī jāatbalsta viņi šajā procesā;

Or. de

Grozījums Nr. 117
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka galvenokārt 
vietējā mērogā ir jāveic pasākumi, kas 
sekmē visaptverošu priekšstatu par 
profesionālajām iespējām, vietējām 
iestādēm palīdzot jauniešiem ar profesijas 
izvēli un pasākumiem šajā virzienā, un jo 
īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām 
un kas jāveic arī konsultantiem(-ēm) 
līdztiesības jautājumos, un jo īpaši 
jāpanāk, ka meitenēm jau laikus veidojas 
interese par matemātiskām un tehniskām 
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profesijām, kā arī jāatbalsta viņas šajā 
procesā;

Or. pt

Grozījums Nr. 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā, jo īpaši nozarēs, kam ir 
stratēģiska nozīme attiecībā uz attīstību, 
piemēram, vides aizsardzības un 
energotaupības tehnoloģiju nozarē;

Or. it

Grozījums Nr. 120
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
7. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā;

7. uzskata, ka ir jāsamazina tādu gadījumu 
skaits, kad jauniešu profesijas izvēle tiek 
saistīta ar viņu dzimumu, ka ir jāveic 
pasākumi, kas sekmē visaptverošu 
priekšstatu par profesionālajām iespējām, 
un jo īpaši jāpanāk, ka meitenēm jau laikus 
veidojas interese par matemātiskām un 
tehniskām profesijām, kā arī jāatbalsta 
viņas šajā procesā; attiecībā uz turpmāko 



AM\856627LV.doc 61/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

darbaspēka nepieciešamību mērķtiecīgi 
jāveicina meiteņu un sieviešu iespējas; jo 
īpaši mērķtiecīgi jāpārvar meiteņu un 
jaunu sieviešu šaubas par profesijām, kas 
saistītas ar dabaszinātni un tehniku, 
īstenojot veicināšanas programmas;

Or. de

Grozījums Nr. 121
Georges Bach

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka jauniešiem jāizvēlas no 
aizvien lielāka izglītības iespēju 
piedāvājuma; uzskata, ka viņi pastāvīgi 
jāinformē par attīstības tendencēm darba 
tirgū, lai tiktu veicinātas tās prasmes, ko 
izmanto ar mērķi, ka neviens izglītības un 
apmācību absolvents nepaliek bez darba 
un skolas un darba joma tiek saskaņota;

Or. de

Grozījums Nr. 122
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis kopā ar sociālajiem 
partneriem veicināt vidējo profesionālo 
izglītību, jo starp dalībvalstīm 
novērojamas lielas neatbilstības attiecībā 
uz iesaistīšanās apjomu un arodizglītības 
nozares darba organizāciju; norāda, ka 
tam būtu izšķiroša nozīme, lai sasniegtu 
stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos mērķus
par tādu skolēnu skaita samazināšanu, 
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kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības, un 
bezdarba novēršanu; uzsver 
nepieciešamību veicināt labākās prakses 
apmaiņu saskaņā ar atvērto koordinācijas 
metodi;

Or. el

Grozījums Nr. 123
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, cik nozīmīga ir tādu elastīgu 
izglītības struktūru izveide kā „atklātās 
universitātes” un interneta pastiprināta 
izmantošana augstākajā izglītībā, lai 
visiem jauniešiem būtu iespēja piedalīties 
kvalitatīvā izglītībā un lai daži nepaliktu 
ārpus tās, pamatojoties uz attālumu vai 
neizdevīgiem stundu sarakstiem; ļoti 
svarīgi arī, pamatojoties uz jauniešu 
novēlēto pievienošanos darba tirgum un 
problēmām saistībā ar sociālās 
aizsardzības sistēmu izturību, ir tas, ka 
tiek radīti vajadzīgie priekšnosacījumi 
profesijas un studiju savienojamībai; 

Or. el

Grozījums Nr. 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 

8. uzskata, ka svarīgi elementi sekmīgai
jauniešu bezdarba novēršanai ir iekļaujoši
darba tirgus pasākumi, piemēram, valsts 
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kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram,
Eiropas Sociālais fonds;

atbalstītas nodarbinātības programmas 
jauniešiem, kā arī jaunu, ilgtspējīgu un 
labu darbvietu izveide, brīvprātīgā darba 
kā profesionālās pieredzes atzīšana, kā arī 
uzņēmējdarbības veicināšana; uzsver, ka 
jauniešiem ir pieejams dažāds ES 
finansējums no tādiem instrumentiem kā
Eiropas Sociālais fonds, mobilitātes 
programmas (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) un jaunatnes programma, taču 
finansējuma dažādība sarežģī jauniešu 
organizāciju piekļuvi finansējumam, kas 
atbilst to vajadzībām; uzsver, cik 
nepieciešams ir tāds finansējums 
jauniešiem, kas ir viegli pieejams, ko 
vajadzības gadījumā var vadīt brīvprātīgie 
un mazās organizācijas un kas ļauj 
finansēt visaptverošus pasākumus, kuri 
iekļauj vairākas dimensijas, piemēram, 
nodarbinātību, mobilitāti, sociālo 
iekļaušanu un kultūras norises;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram,
Eiropas Sociālais fonds;

8. uzskata, ka svarīgi elementi sekmīgai
jauniešu bezdarba novēršanai ir iekļaujoši
darba tirgus pasākumi, piemēram, valsts 
atbalstītas nodarbinātības programmas 
jauniešiem, kā arī jaunu, ilgtspējīgu un 
labu darbvietu izveide; uzsver, ka 
jauniešiem ir pieejams dažāds ES 
finansējums no tādiem instrumentiem kā
Eiropas Sociālais fonds, mobilitātes 
programmas (Erasmus, Socrates, 
Leonardo) un jaunatnes programma, taču 
finansējuma dažādība sarežģī jauniešu 
organizāciju piekļuvi finansējumam, kas 
atbilst to vajadzībām; aicina Komisiju 
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nodrošināt labāku Eiropas Sociālā fonda 
izmantošanu, lai palielinātu jauniešu 
nodarbinātību; uzsver, cik nepieciešams ir 
tāds finansējums jauniešiem, kas ir viegli 
pieejams, ko vajadzības gadījumā var 
vadīt brīvprātīgie un mazās organizācijas 
un kas ļauj finansēt visaptverošus 
pasākumus, kuri iekļauj vairākas 
dimensijas, piemēram, nodarbinātību, 
mobilitāti, sociālo iekļaušanu un kultūras 
norises;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Vincenzo Iovine

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

8. uzskata, ka jauniešu bezdarba 
samazināšanas mērķi nevar īstenot, 
neieviešot saskaņotu stratēģiju ES 
mērogā, lai veicinātu iekļaujošu izaugsmi, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveidi;

Or. it

Grozījums Nr. 127
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
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kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, 
kā arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

kā arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

Or. en

Grozījums Nr. 128
Roger Helmer

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
pamatojoties uz uzņēmējdarbības principu 
un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, kas 
ietvertu arī valsts atbalstītas nodarbinātības 
programmas jauniešiem, kā arī jaunu, 
ilgtspējīgu un labu darbvietu izveide, un ka 
šajā nolūkā mērķtiecīgāk jāizmanto 
pastāvošie fondi, piemēram, Eiropas 
Sociālais fonds;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
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izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

izveide, un ka šajā nolūkā jāmaksimizē, 
efektīvi jāpiemēro un mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide ar pienācīgām algām, un ka šajā 
nolūkā mērķtiecīgāk jāizmanto pastāvošie 
fondi, piemēram, Eiropas Sociālais fonds;

Or. pt

Grozījums Nr. 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu un 
tādu uzņēmumu izveide, kas rūpējas par 
uzņēmējdarbības kultūras veicināšanu 
skolās, stimuli iniciatīvu virzīšanai, 
tehniskais atbalsts uzņēmumu 



AM\856627LV.doc 67/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

dibinātājiem, administratīvo norišu 
vienkāršošana, lai paātrinātu 
uzņēmējdarbības uzsākšanu, dienesti 
vietējā līmenī, lai atvieglotu uzņēmumu 
vadīšanu, kā arī augstskolu un 
pētniecības iestāžu iesaistīšana, lai 
veicinātu novatoriskus produktus un 
procesus;

Or. it

Grozījums Nr. 132
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

8. uzskata, ka nepieciešami 
priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds, jo īpaši atbalstot 
jauniešus vietējos konsultāciju dienestos, 
kas viņiem sniedz informāciju, informē 
un konsultē viņus un ierosina viņiem 
profesionālas izglītības programmas pēc 
iespējas tuvāk viņu dzīvesvietai;

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
8. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzskata, ka nepieciešami 8. uzskata, ka nepieciešami 
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priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds;

priekšnoteikumi jauniešu bezdarba 
novēršanai ir aktīva darba tirgus politika, 
kas ietvertu arī valsts atbalstītas 
nodarbinātības programmas jauniešiem, kā 
arī jaunu, ilgtspējīgu un labu darbvietu 
izveide, un ka šajā nolūkā mērķtiecīgāk 
jāizmanto pastāvošie fondi, piemēram, 
Eiropas Sociālais fonds; uzsver, ka 
attiecībā uz pieteikumiem saistībā ar ESF 
programmām jāizstrādā labāk pieejamas 
un pārredzamas metodes;

Or. bg

Grozījums Nr. 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē EIB pieaugošo nozīmi 
attiecībā uz studentu finansēšanas 
programmu noteikšanu, kā arī jauniešu 
uzņēmējdarbības pašiniciatīvu 
veicināšanu; uzskata, ka EIB jāieņem vēl 
lielāka nozīme, lai tā mērķtiecīgi iegulda 
nozarēs ar augstu papildu vērtību un īpaši 
tādos uzņēmumos, kas pastiprināti cenšas 
pieņemt darbā un apmācīt jauniešus; 

Or. es

Grozījums Nr. 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

8.b uzsver, kāda svarīga nozīme ir MVU 
ievērojamas iedzīvotāju daļas un līdz ar to 
jauniešu nodarbināšanā Eiropā, un tāpēc 
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uzskata par obligātu atbalstīt MVU 
centienus veikt darba ņēmēju pastāvīgu 
apmācību, lai uzlabotu kvalifikāciju un 
konkurētspēju; ierosina pārbaudīt iespēju 
radīt kopīgus Eiropas apmācību 
piedāvājumus MVU darba ņēmējiem;

Or. es

Grozījums Nr. 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
8.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.c uzsver uzņēmēju pašiniciatīvas 
nozīmīgumu, lai apkarotu jauniešu 
bezdarbu un radītu jauniešiem jaunas 
izredzes; tāpēc noteikti aicina Komisiju 
paredzēt vērienīgas programmas 
sadarbībai starp valdībām, universitātēm 
un uzņēmumiem, lai konsultētu un 
atbalstītu jauniešus uzņēmumu 
dibināšanas gadījumos; aicina Komisiju 
iestāties par jauniešu uzņēmējdarbības 
pašiniciatīvas spēcīgākas kultūras izveidi 
visās dalībvalstīs;

Or. es

Grozījums Nr. 137
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzsver nepieciešamību uzlabot 
sabiedriskos dienestus darbavietu un 
arodizglītības iespēju starpniecības jomā, 
proti, no vienas puses, lai izskaustu 
jauniešu bezdarbu un, no otras puses, lai 
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bezdarbniekiem dotu iespēju piekļūt 
izglītības programmām, kas saskaņotas ar 
darba tirgus vajadzībām;

Or. el

Grozījums Nr. 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka jāatbalsta tādi jaunieši, 
kuriem sākotnēji ir sliktākas izredzes dzīvē, 
ievērojot viņu individuālās vajadzības un 
koncentrējoties uz to, lai uzlabotu viņu 
iekļaušanos tirgū un kvalitatīvu 
darbavietu pieejamību; uzskata, ka valsts 
finansētas mācekļu vietas var būt iedarbīgs 
instruments īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošu jauniešu integrācijai; tomēr uzsver, 
ka iekļaušanās pirmajā darba tirgū ir 
svarīga un ka jebkādu iekļaušanās 
pasākumu mērķim jābūt parastā darba 
tirgus pieejamībai jau agrīnā posmā, kas 
jāsaista ar atbalsta pasākumiem, kuri 
koncentrējas uz personu vajadzībām; 
uzsver nabadzīgo jauniešu īpašās grūtības 
gūt pieredzi ārzemēs finansiālu un 
valodisku ierobežojumu dēļ un dažos 
gadījumos telpiskās diskriminācijas dēļ; ir 
pārliecināts, ka ar finanšu atbalstu ir 
jārisina jo īpaši visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošo jauniešu vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
9. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka jāatbalsta tādi jaunieši, 
kuriem sākotnēji ir sliktākas izredzes dzīvē, 
ievērojot viņu individuālās vajadzības un 
koncentrējoties uz to, lai uzlabotu viņu 
iekļaušanos tirgū un kvalitatīvu 
darbavietu pieejamību; uzskata, ka valsts 
finansētas mācekļu vietas var būt iedarbīgs 
instruments īpaši nelabvēlīgā situācijā 
esošu jauniešu integrācijai; tomēr uzsver, 
ka iekļaušanās pirmajā darba tirgū ir 
svarīga un ka jebkādu iekļaušanās 
pasākumu mērķim jābūt parastā darba 
tirgus pieejamībai jau agrīnā posmā, kas 
jāsaista ar atbalsta pasākumiem, kuri 
koncentrējas uz personu vajadzībām; 
uzsver nabadzīgo jauniešu īpašās grūtības 
gūt pieredzi ārzemēs finansiālu un 
valodisku ierobežojumu dēļ un dažos 
gadījumos telpiskās diskriminācijas dēļ; ir 
pārliecināts, ka ar finanšu atbalstu ir 
jārisina jo īpaši visnelabvēlīgākajā 
situācijā esošo jauniešu vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu, lai 
palīdzētu pabeigt studijas, ir jāveicina tādu 
jauniešu piemērotība darba tirgum, kuriem 
sākotnēji ir sliktākas izredzes, īpaši uzverot 
jauniešus, kuri nemācās un nestrādā, un 
jāveicina viņu pāreja no nodarbinātības 
uz izglītību, un ka valsts finansētas 
mācekļu vietas ir iedarbīgs instruments 
īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;
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Or. en

Grozījums Nr. 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka visu jauniešu profesionālā 
apmācība jāveicina ar individuālu atbalstu 
un norāda, ka valsts finansētas mācekļu 
vietas, kas ir pieejamas bez maksas, ir 
iedarbīgs instruments īpaši nelabvēlīgā 
situācijā esošu jauniešu integrācijai;

Or. pt

Grozījums Nr. 142
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu spēja iesaistīties
darba tirgū, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai; uzsver, ka bērnu un jauniešu 
mērķtiecīga virzīšana jau skolā ir 
priekšnosacījums, lai notiktu veiksmīga 
iekļaušanās darba tirgū;

Or. de
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Grozījums Nr. 143
Roger Helmer

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai; turklāt „nabadzīgi” un 
„pārtikuši” Eiropas pilsoņi netiks nodalīti 
atbilstoši Eiropas institūciju noteiktajiem 
kritērijiem, bet gan tiks definēti atbilstoši 
dalībvalstu jau noteiktajiem standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu un jo 
īpaši personu ar invaliditāti integrācijai, 
lai samazinātu bezdarbības un sociālās 
atstumtības risku nākotnē;

Or. en
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Grozījums Nr. 145
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai; aicina dalībvalstis un 
Komisiju veicināt informācijas 
pasākumus par izglītības un profesionālās 
apmācības iespējām jauniešiem ar 
invaliditāti, piemēram, īstenojot projektus 
atbilstoši Eiropas Invalīdu forumam un 
studentu apmaiņas programmai Erasmus 
― Erasmus studentiem ar invaliditāti;

Or. bg

Grozījums Nr. 146
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas, kā arī standartizēta izglītības 
atbalsta sistēma ir iedarbīgs instruments 
īpaši nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

Or. de



AM\856627LV.doc 75/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 147
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
9. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

9. uzsver, ka ar individuālu atbalstu, pat 
piedāvājot padomdevēja atbalstu, ir 
jāveicina tādu jauniešu piemērotība darba 
tirgum, kuriem sākotnēji ir sliktākas 
izredzes, un ka valsts finansētas mācekļu 
vietas ir iedarbīgs instruments īpaši 
nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu 
integrācijai;

Or. fr

Grozījums Nr. 148
Georges Bach

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a konstatē, ka ilgstošs bezdarbs īpaši 
apdraud „NEET” grupu, jauniešus, kas 
nedz strādā, nedz pabeidz mācības; 
uzskata, ka jāveicina informācijas 
kampaņas vietējā un reģionālā līmenī ar 
mērķi informēt īpaši apdraudētos 
jauniešus par esošajiem vispārējās 
izglītības un arodizglītības pasākumiem 
un radīt tiešu saikni ar kompetento 
nodarbinātības dienestu;

Or. de
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Grozījums Nr. 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver nodarbinātības iespēju 
radīšanas nozīmi personām ar invaliditāti, 
paredzot atbilstošas izglītības programmas 
un noteiktāk sekmējot atbalstu šīs 
svarīgās gados jaunās iedzīvotāju daļas 
pieņemšanai darbā ar mērķi panākt 
labāku viņu iekļaušanos un līdzdalību 
sabiedrībā;

Or. es

Grozījums Nr. 150
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, kāda svarīga nozīme 
mobilitātei ir gan izglītībā, gan 
profesionālajā dzīvē, kas ir ne tikai 
svarīgs profesionālās un personīgās 
izaugsmes faktors, bet arī palīdz stiprināt 
Eiropas identitāti un veicināt Eiropas 
Savienības ekonomisko un sabiedrisko 
saliedētību;

Or. it

Grozījums Nr. 151
Roger Helmer

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

9.a uzsver, ka jāattīsta jauni apmācību 
veidi, jo īpaši tie, kas pamatojas uz 
universitātes un uzņēmuma sadarbību, 
kura atbilst pareizo prasmju attīstības 
principam atbilstoši darbavietu 
piedāvājumam;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Bastiaan Belder

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka Eurofound darba 
programma 2009.-2012. gadam ietver 
īpašo projektu „Jauniešu ar invaliditāti 
vai veselības problēmām aktīva 
iesaistīšana”, un norāda uz apmācību 
centru svarīgo nozīmi, piedāvājot sociālo 
un profesionālo prasmju apmācību 
jauniešiem ar invaliditāti un jauniešiem, 
kas uzauguši aprūpes iestādēs; pieprasa 
vajadzības gadījumā atbalstīt šo apmācību 
centru pilnveidošanu un izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata par vajadzīgu veikt 
pasākumus, lai visaptveroši kā valsts, tā 
arī Eiropas līmenī izskaidrotu fenomenu, 
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ka zināmi jaunieši ir bez darba, vispārējās 
izglītības un arodizglītības; aicina 
Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm, lai 
noteiktu jauniešu sociālās atstumtības 
iemeslus un veiktu pasākumus viņu 
atkārtotai iekļaušanai, kā arī šā fenomena 
izskaušanai, proti, saskaņā ar to
centieniem sasniegt mērķus Eiropas 
darba ņēmēju nodarbinātības un 
konkurētspējas jomā un attiecībā uz to 
personu daļas samazināšanu, kas 
priekšlaicīgi pārtrauc mācības;

Or. el

Grozījums Nr. 154
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
10. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā profesionālās 
orientācijas un profesionālās dzīves 
uzsākšanas posmā, un, ievērojot 
mūsdienu situāciju, jādod iespēja 
jauniešiem iekļauties darba tirgū arī, 
izmantojot terminētu, apmaksātu vai 
neapmaksātu praksi vai terminētus darba 
līgumus, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas;
principā jāparedz visas sociālās tiesības, 
kā arī jāievieš Eiropas kvalitātes sistēma 
prakses kvalitātes nodrošināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
10. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka stažēšanās ir piemērots 
līdzeklis profesijas izvēlē ikvienā darba 
meklēšanas posmā, atgādina 
nepieciešamību noteikt minimālos 
stažēšanās standartus, piemēram, 
pienācīgi ienākumi un sociālā drošība, kā 
arī nodrošināt tās izglītojošo vērtību;
atgādina, ka stažēšanās iespējai nav 
jāaizstāj faktiskās darbavietas; uzsver, ka 
steidzami nepieciešama tiesiski saistoša 
Eiropas kvalitātes sistēma prakses 
kvalitātes nodrošināšanai un ka Komisijai 
jāiesniedz rīcības plāns ar grafiku, kā arī 
īss izklāsts, kā šī kvalitātes sistēma tiktu 
īstenota;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Roger Helmer

Atzinuma projekts
10. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība, kā pašlaik noteikts 
dalībvalstu darba standartos;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
10. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
ka tās ir ierobežotas uz īsu laiku, turklāt ir 
jānodrošina pienācīgi ienākumi un sociālā 
drošība un visās izglītības un apmācību 
iespējās steidzami jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 158
Birgit Sippel

Atzinuma projekts
10. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse, kamēr tā 
viennozīmīgi kalpo praktikantu 
izglītošanai, ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai, no novērstu praktikantu 
izmantošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 159
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
10. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka kvalitatīva prakse ir 
piemērots līdzeklis profesijas izvēlē 
ikvienā darba meklēšanas posmā, taču 
nedrīkst būt tā, ka ar prakses vietām tiek 
aizstātas parastas darbavietas, turklāt ir 
jānodrošina pienācīgi ienākumi un sociālā 
drošība un jāievieš arī Eiropas kvalitātes 
sistēma prakses kvalitātes nodrošināšanai;
aicina praksi un brīvprātīgo darbu ņemt 
vērā darba stāža aprēķināšanā un pensiju 
apdrošināšanā;

Or. bg

Grozījums Nr. 160
Rovana Plumb

Atzinuma projekts
10. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība; uzsver, cik svarīgi ir 
uzlabot stažēšanās un mācekļa prakses 
kvalitāti, uzsver, ka jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 161
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
10. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība, proti, sociālās 
apdrošināšanas regulējums, un jāievieš arī 
Eiropas kvalitātes sistēma prakses 
kvalitātes nodrošināšanai;

Or. el

Grozījums Nr. 162
Georges Bach

Atzinuma projekts
10. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina pienācīgi ienākumi 
un sociālā drošība un jāievieš arī Eiropas 
kvalitātes sistēma prakses kvalitātes 
nodrošināšanai;

10. uzsver, ka prakse ir piemērots līdzeklis 
profesijas izvēlē ikvienā darba meklēšanas 
posmā, taču nedrīkst būt tā, ka ar prakses 
vietām tiek aizstātas parastas darbavietas, 
turklāt ir jānodrošina ienākumi un sociālā 
drošība un jāievieš arī Eiropas kvalitātes 
sistēma prakses kvalitātes nodrošināšanai;

Or. de

Grozījums Nr. 163
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina mobilitātes veicināšanas 
nolūkā pagarināt izglītības programmas 
pēc 2013. gada un lūdz Komisiju, 



AM\856627LV.doc 83/92 PE458.607v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

izstrādājot turpmākās pamatprogrammas, 
paredzēt tām domāto finanšu līdzekļu 
ievērojamu palielināšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 164
Elizabeth Lynne

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka ideālā variantā jauniešiem 
darba dzīves laikā vajadzētu būt pieejamai 
profesionālajai tālākizglītībai un 
mūžizglītība jāveicina jau no pašiem darba 
dzīves pirmsākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai tālākizglītībai un 
mūžizglītība jāveicina jau no pašiem darba 
dzīves pirmsākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Milan Zver

Atzinuma projekts
11. punkts 
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Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai tālākizglītībai un
apmācībai un mūžizglītības metode
jāveicina jau no pašiem darba dzīves 
pirmsākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai arodizglītībai un
profesionālajai apmācībai un mūžizglītība 
jāveicina jau no pašiem darba dzīves 
pirmsākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai, izmantojot stundu biržas 
izglītībai, arī darba laikā, un mūžizglītība 
jāveicina jau no pašiem darba dzīves 
pirmsākumiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 169
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina 
tāpat kā profesionālā tālākizglītība jau no 
pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 170
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem, un 
dalībvalstis jāaicina izveidot 
infrastruktūru neatkarīgai konsultēšanai 
tālākizglītības jomā, lai nodrošinātu 
sistemātisku tālākizglītību.

Or. de

Grozījums Nr. 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Atzinuma projekts
11. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 

11. uzsver, ka jauniešiem darba dzīves 
laikā jābūt pieejamai profesionālajai 
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tālākizglītībai un mūžizglītība jāveicina jau 
no pašiem darba dzīves pirmsākumiem.

tālākizglītībai un nepārtraukta
mūžizglītība jāveicina jau no pašiem darba 
dzīves pirmsākumiem.

Or. it

Grozījums Nr. 172
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.a norāda uz pastāvošajām problēmām 
saistībā ar diplomu neatzīšanu, ar ko 
saskaras jaunieši no noteiktām 
dalībvalstīm; aicina visplašākajā apmērā 
vienkāršot diplomu atzīšanu; aicina šā 
mērķa īstenošanai izveidot vienotu to 
augstskolu un fakultāšu sarakstu, kas 
nodrošina diplomu atzīšanu visā ES, lai 
ES varētu vienkāršot pieteikšanās procesu 
darbam vai studijām citā augstskolā;

Or. bg

Grozījums Nr. 173
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver, ka augsta vispārējās un 
profesionālās sākotnējās izglītības 
kvalitāte visās nozarēs palielina jauniešu 
dalību darba tirgū un nodrošina 
uzņēmumiem kvalificētus speciālistus; 
dalībvalstis to nodrošina ar atbilstošām 
kontroles institūcijām;

Or. de
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Grozījums Nr. 174
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.b uzskata, ka projektu „Tava pirmā 
EURES darbavieta” nedrīkst nodalīt no 
„Eiropas vakanto darbavietu 
uzraudzības”, tam jābūt ar zemiem 
raksturlielumiem un jādod iespēja ne tikai 
darba devējiem, bet arī darba meklētājiem 
izveidot profilu ar saviem attiecīgajiem 
datiem;

Or. de

Grozījums Nr. 175
Georges Bach

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.a atzinīgi vērtē iniciatīvu „Tava pirmā 
EURES darbavieta”, lai veicinātu 
nodarbinātības mobilitāti, kas jāsavieno 
ar „Eiropas vakanto darbavietu 
uzraudzību”, lai darba ņēmēji un darba 
devēji iegūtu pārredzamu un Eiropas 
mēroga pārskatu par darba tirgu nolūkā 
panākt, ka uz vakantajām darbavietām, 
cik iespējams ātri, piesakās kompetenti 
cilvēki;

Or. de
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Grozījums Nr. 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver, ka ar efektīviem pasākumiem 
jāizskauž diskriminācija attiecībā uz 
piekļuvi nodarbinātībai un attiecībā uz 
algām, no kā cieš jaunas sievietes arī tad, 
ja viņu akadēmiskā kvalifikācija ir pārāka 
par jaunu vīriešu kvalifikāciju;

Or. pt

Grozījums Nr. 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.b uzsver, cik svarīgi ir atbalstīt mātes 
un tēva statusu, nodrošinot visa veida 
diskriminācijas izskaušanu, kā arī 
efektīvu visu saskaņā ar spēkā esošajiem 
tiesību aktiem paredzēto tiesību 
īstenošanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Atzinuma projekts
11.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.c uzsver, cik svarīgi dalībvalstīm ir 
veicināt un īstenot jaunatnes politiku, kas 
novērš jauniešu sociālo atstumtību, jo 
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īpaši attiecībā uz tiem jauniešiem, kas 
nākuši no visnelabvēlīgākajā situācijā 
esošajām ģimenēm; uzskata, ka 
dalībvalstīm jānodrošina kultūras un 
sporta iestāžu, programmu un pasākumu 
bezmaksas pieejamība;

Or. pt

Grozījums Nr. 179
Emilie Turunen

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver, cik nozīmīgi ir veicināt
uzņēmējdarbību un palīdzēt jauniešiem, 
uzsākot savu uzņēmējdarbību, kā arī 
veicinot un paplašinot Erasmus 
programmu jaunajiem uzņēmējiem; tāpēc 
iesaka izglītības iestādēs īstenot ES 
informācijas kampaņu par 
uzņēmējdarbību, sākuma kapitālu, 
nodokļiem, uzsākot uzņēmējdarbību, un 
nepārtrauktu apmācību atbalstu;

Or. en

Grozījums Nr. 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.a uzsver neoficiālas un neformālas 
mācīšanās un izglītības nozīmīgumu 
jauniešu pilnveidošanā, kā arī brīvprātīgo 
darbu; uzsver, ka iegūtās prasmes ne tikai 
sniedz iespējas viņu iekļūšanai darba vidē, 
bet arī dod iespēju jauniešiem aktīvi 
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iesaistīties sabiedrībā un uzņemties 
atbildību par savu dzīvi, vienlaikus arī 
veicinot viņu uzņēmējdarbības prasmes;

Or. en

Grozījums Nr. 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.b uzsver neoficiālas un neformālas 
mācīšanās un izglītības nozīmīgumu 
jauniešu pilnveidošanā; iegūtās prasmes 
ne tikai sniedz iespējas viņu iekļūšanai 
darba vidē, bet arī dod iespēju jauniešiem 
aktīvi iesaistīties sabiedrībā un uzņemties 
atbildību par savu dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.b uzsver, cik svarīgi ir iesaistīt 
jauniešus ne tikai darba tirgū un 
ekonomikā, bet arī Eiropas nākotnes 
veidošanā un vadīšanā; aicina Komisiju 
nākt klajā ar zaļo grāmatu par jauniešu 
līdzdalību;

Or. en
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Grozījums Nr. 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
11.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.c uzsver, cik svarīgi ir iesaistīt 
jauniešus ne tikai darba tirgū un 
ekonomikā, bet arī Eiropas nākotnes 
veidošanā un vadīšanā; aicina Komisiju 
nākt klajā ar zaļo grāmatu par jauniešu 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
11.c punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.c aicina Komisiju saglabāt atsevišķu 
programmu „Jaunatne darbībā” 
gaidāmajā daudzgadu finanšu shēmā;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Atzinuma projekts
11.d punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.d aicina dalībvalstis izveidot valsts 
darba grupas jauniešu jautājumos, lai 
nodrošinātu lielāku saskaņotību starp 
izglītības sistēmu un darba tirgu un 
veicinātu stingrāku un kopēju atbildību 
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valdības, darba devēju un privātpersonu 
starpā par ieguldījumiem prasmēs; aicina 
dalībvalstis visās skolās nodrošināt 
padomdevējas struktūrvienības, lai 
palīdzētu atvieglot pāreju no izglītības uz 
darba tirgu un veicinātu sadarbību starp 
valsts un privātajiem tirgus dalībniekiem;

Or. en

Grozījums Nr. 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Atzinuma projekts
11.d punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

11.d aicina Komisiju palielināt un 
paplašināt dalību mobilitātes programmās 
un uzlabot to redzamību, jo īpaši attiecībā 
uz tām programmām, kuru mērķis ir
jaunieši, piemēram, izmantojot vienu 
nosaukumu, lai apzīmētu visas mobilitātes 
programmas, vienlaikus saglabājot katras 
specifiku;

Or. en


