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Grozījums Nr. 1
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
-Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-Aa. tā kā pakalpojumu nozare veido 
aptuveni 70 % no saimnieciskās darbības 
Eiropas Savienībā un līdzīgu un aizvien 
lielāku daļu no kopējās nodarbinātības;

Or. bg

Grozījums Nr. 2
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab. tā kā pašreiz deviņas no desmit
darbavietām tiek izveidotas pakalpojumu 
nozarē un pētījumi apliecina, ka 
turpmāka vienotā pakalpojumu tirgus 
uzlabošana var palīdzēt atbrīvot būtisku 
nodarbinātības potenciālu — darbavietas, 
kuras ES ir steidzami nepieciešamas šajā 
krīzes laikā;

Or. bg

Grozījums Nr. 3
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac. tā kā nodarbinātības rādītājs sieviešu 
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vidū ir 62,1 % salīdzinājumā ar 75,1 % 
vīriešu vidū, kas nozīmē, ka „Eiropa 
2020” galvenais mērķis sasniegt 
nodarbinātību 75 % līmenī var tikt 
panākts tikai tad, ja lielākam skaitam 
sieviešu būs piekļuve darba tirgum;

Or. bg

Grozījums Nr. 4
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
Ad apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ad. tā kā politika, kas ļauj labāk 
līdzsvarot darba un ģimenes dzīvi, 
palīdzēs atbrīvot būtisku nodarbinātības 
potenciālu sieviešu vidū un sekmēs labāku 
sieviešu sadalījumu attiecībā uz 
pieejamajām darbavietām, tādējādi 
veicinot ekonomikas izaugsmi, 
nodarbinātību un inovāciju; turklāt 
sievietes pakalpojumu nozarē galvenokārt 
strādā tādās jomās kā mazumtirdzniecība 
un viesnīcu pakalpojumi, taču pagaidām 
vēl nav nodarbinātas augstākos amatos;

Or. bg

Grozījums Nr. 5
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
Ae apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ae. tā kā elastīgi darba līgumi, piemēram, 
elastīgs darba laiks, nepilna slodze un 
īsāka darba diena, var palīdzēt 
aprūpētājiem (gan sievietēm, gan 
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vīriešiem), ja tiem ir iespēja izvēlēties 
apvienot darbu ar aprūpi, jo īpaši ņemot 
vērā, ka pakalpojumu nozarē ir plašas 
iespējas šādiem elastīgiem risinājumiem;

Or. bg

Grozījums Nr. 6
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 
padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu 
tā ievērojamo darbavietu potenciālu un 
ļautu darba ņēmējiem gūt labumu no 
elastīgajiem darba apstākļiem, kas 
raksturīgi daudzām darbavietām šajā 
nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot 
darbu un aprūpes pienākumus), 
vienlaikus nodrošinot pienācīgus darba 
apstākļus cita starpā attiecībā uz 
atalgojumu, veselības aizsardzību un 
drošību, karjeras iespējām, sociālo 
nodrošinājumu un mūžizglītību;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā apkarot 
nestabilas darba attiecības pakalpojumu 
nozarē — stāvokli, kas jo īpaši skar 
sievietes; noraida tādu elastīgumu un 
nenoteiktas līgumattiecības, kas kavē 
veidot organizētu un stabilu ģimenes 
dzīvi; uzsver, ka darba līgumiem jābūt 
stabiliem un ar noteiktu darba laiku, kuru 
pēc sievietes lūguma var pārskatīt, lai 
labāk saskaņotu ģimenes dzīvi ar darbu, 
vienlaikus nodrošinot darba apstākļus ar 
tiesībām cita starpā attiecībā uz 
atalgojumu, darba drošību un veselības 
aizsardzību, karjeras iespējām, sociālo 
nodrošinājumu un mūžizglītību;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 
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padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā 
ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu 
darba ņēmējiem gūt labumu no 
elastīgajiem darba apstākļiem, kas 
raksturīgi daudzām darbavietām šajā 
nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot
darbu un aprūpes pienākumus), 
vienlaikus nodrošinot pienācīgus darba 
apstākļus cita starpā attiecībā uz 
atalgojumu, veselības aizsardzību un
drošību, karjeras iespējām, sociālo 
nodrošinājumu un mūžizglītību;

padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā 
ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu 
darba ņēmējiem (gan sievietēm, gan 
vīriešiem) gūt labumu no elastīgajiem 
darba apstākļiem, kas raksturīgi daudzām 
darbavietām šajā nozarē un kas tādējādi 
ļauj darba ņēmējam saskaņot ģimenes 
dzīvi ar darbu, vienlaikus nodrošinot 
pienācīgus darba apstākļus cita starpā 
attiecībā uz principu — vienāds 
atalgojums par līdzvērtīgu darbu —,
veselības aizsardzības un drošības 
standartiem, karjeras iespējām, 
kvalifikācijas celšanu, sociālo 
nodrošinājumu un mūžizglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 
padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā 
ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu 
darba ņēmējiem gūt labumu no 
elastīgajiem darba apstākļiem, kas 
raksturīgi daudzām darbavietām šajā 
nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot 
darbu un aprūpes pienākumus), vienlaikus 
nodrošinot pienācīgus darba apstākļus cita 
starpā attiecībā uz atalgojumu, veselības 
aizsardzību un drošību, karjeras iespējām, 
sociālo nodrošinājumu un mūžizglītību;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 
padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā 
ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu 
darba ņēmējiem gūt labumu no 
elastīgajiem darba noteikumiem, kas 
raksturīgi daudzām darbavietām šajā 
nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot 
darbu un aprūpes pienākumus), vienlaikus 
nodrošinot pienācīgus darba apstākļus cita 
starpā attiecībā uz atalgojumu, veselības 
aizsardzību un drošību, karjeras iespējām, 
sociālo nodrošinājumu un mūžizglītību; 
uzsver, ka ir svarīgi nostiprināt principu 
par vienādu atalgojumu sievietēm un 
vīriešiem, kas jo īpaši uzsvērts Līguma 
157. pantā; atkārtoti vērš uzmanību uz 
2012. gada 24. maija rezolūciju, kurā 
izteikta prasība pārskatīt 
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Direktīvu 2006/54/EK ne vēlāk kā līdz 
2013. gada 15. februārim;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 
padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā 
ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu 
darba ņēmējiem gūt labumu no 
elastīgajiem darba apstākļiem, kas 
raksturīgi daudzām darbavietām šajā 
nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot 
darbu un aprūpes pienākumus), vienlaikus 
nodrošinot pienācīgus darba apstākļus cita 
starpā attiecībā uz atalgojumu, veselības 
aizsardzību un drošību, karjeras iespējām, 
sociālo nodrošinājumu un mūžizglītību;

1. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
konkrētus pasākumus nolūkā turpmāk 
padziļināt pakalpojumu tirgu, lai attīstītu tā 
ievērojamo darbavietu potenciālu un ļautu 
darba ņēmējiem gūt labumu no 
elastīgajiem darba apstākļiem, kas 
raksturīgi daudzām darbavietām šajā 
nozarē (ar mērķi, piemēram, apvienot 
darbu un aprūpes pienākumus), vienlaikus 
nodrošinot pienācīgus darba apstākļus cita 
starpā attiecībā uz atalgojumu, veselības 
aizsardzību un drošību, pieejamību, 
karjeras iespējām, sociālo nodrošinājumu 
un mūžizglītību;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pieņemt pasākumus ar mērķi aizsargāt 
darba ņēmējas sievietes, tostarp, nosakot 
obligātu atbrīvojumu attiecībā uz nakts 
vai maiņu darbu sievietēm ar bērniem, 
kas jaunāki par 12 gadiem, ja abi vecāki 
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strādā šādu maiņu darbu; aicina 
dalībvalstis efektīvi aizsargāt maternitāti 
un paternitāti, apkarojot nelikumīgu 
strādājošo grūtnieču, pēcdzemdību 
periodā strādājošo sieviešu, kā arī tādu 
sieviešu atlaišanu, kas baro bērnu ar 
krūti;

Or. pt

Grozījums Nr. 11
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalsts pieņemt 
pamatnostādnes par neaizsargāto 
darbinieku integrēšanu darba tirgū, jo 
īpaši mazkvalificēto darbinieku, 
bezdarbnieku, gados jauno un vecāka 
gadagājuma darbinieku, invalīdu un
personu ar garīgiem traucējumiem vai 
minoritāšu grupu, piemēram, migrējošo 
darba ņēmēju un romu, izmantojot 
mērķtiecīgas un īpaši pielāgotas 
profesionālās orientācijas, apmācību un 
mācekļu programmas;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 

svītrots
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standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un ar likumu 
noteiktu zemākās algas slieksni; aicina 
izveidot īpašu nodokļu un pabalstu režīmu 
attiecībā uz individuālo un 
mājsaimniecības pakalpojumu nozari, lai 
noregulētu plaši izplatīto nelikumīgas 
nodarbinātības fenomenu un tādējādi 
nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 
standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un ar likumu noteiktu 
zemākās algas slieksni; aicina izveidot 
īpašu nodokļu un pabalstu režīmu attiecībā 
uz individuālo un mājsaimniecības 
pakalpojumu nozari, lai noregulētu plaši 
izplatīto nelikumīgas nodarbinātības 
fenomenu un tādējādi nodrošinātu 
pienācīgus darba apstākļus;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 
standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un, ja nepieciešams, 
minimālās algas slieksni, par ko 
vienojušies sociālie partneri; aicina 
izveidot īpašu nodokļu un pabalstu režīmu 
attiecībā uz individuālo un 
mājsaimniecības pakalpojumu nozari, lai 
noregulētu plaši izplatīto nelikumīgas 
nodarbinātības fenomenu un tādējādi 
nodrošinātu pienācīgus darba apstākļus;

Or. de

Grozījums Nr. 14
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 
standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un ar likumu noteiktu 
zemākās algas slieksni; aicina izveidot 
īpašu nodokļu un pabalstu režīmu attiecībā 
uz individuālo un mājsaimniecības 
pakalpojumu nozari, lai noregulētu plaši 
izplatīto nelikumīgas nodarbinātības 
fenomenu un tādējādi nodrošinātu 
pienācīgus darba apstākļus;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 
standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un ar likumu noteiktu 
zemākās algas slieksni, jo īpaši uzsverot 
principu — vienāds atalgojums par 
līdzvērtīgu darbu — un cenšoties novērst 
negatīvās sekas, ko izraisa horizontālā un 
vertikālā segregācija; aicina izveidot īpašu 
nodokļu un pabalstu režīmu attiecībā uz 
individuālo un mājsaimniecības 
pakalpojumu nozari, lai noregulētu plaši 
izplatīto nelikumīgas nodarbinātības 
fenomenu un tādējādi nodrošinātu 
pienācīgus darba apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 
standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un ar likumu noteiktu 
zemākās algas slieksni; aicina izveidot 
īpašu nodokļu un pabalstu režīmu attiecībā 
uz individuālo un mājsaimniecības 
pakalpojumu nozari, lai noregulētu plaši 
izplatīto nelikumīgas nodarbinātības 
fenomenu un tādējādi nodrošinātu 
pienācīgus darba apstākļus;

2. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
apspriežoties ar sociālajiem partneriem, 
attīstīt stratēģijas, lai noteiktu obligātos 
standartus pakalpojumu nozarē, tostarp 
standarta līgumus, sarunas par darba 
koplīguma slēgšanu un ar likumu noteiktu 
zemākās algas slieksni; aicina izveidot 
īpašu nodokļu un pabalstu režīmu attiecībā 
uz individuālo un mājsaimniecības 
pakalpojumu nozari, lai noregulētu plaši 
izplatīto nelikumīgas nodarbinātības 
fenomenu un tādējādi nodrošinātu 
pienācīgus darba apstākļus; turklāt 
informācijai par darba ņēmēju tiesībām 
jābūt viegli pieejamai;
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Or. bg

Grozījums Nr. 16
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka saskaņā ar 5. Eiropas 
darba apstākļu apsekojumu (2012. gada 
aprīlis) 18 % darba ņēmēju atbildēja, ka 
to darba un ģimenes dzīves līdzsvars ir 
niecīgs; visā ES 19 % sieviešu un 7 % 
vīriešu strādā „nelielu” nepilnas slodzes 
darbu (mazāk nekā 20 stundas nedēļā). 
Tikai 3 % vīriešu vecumā no 35–
49 gadiem strādā „nelielu” nepilnas 
slodzes darbu salīdzinājumā ar 18 % 
sieviešu tajā pašā vecuma grupā; norāda
arī, ka nepilnas slodzes darbs galvenokārt 
izplatīts šādās nozarēs: vairāk nekā 38 % 
nepilnas slodzes darba ņēmēju (gan 
„nelielas”, gan „lielas” nepilnas slodzes 
(no 20 līdz 34 stundām nedēļām)) ir
izglītības, veselības un sociālo 
pakalpojumu, citu pakalpojumu, kā arī 
mazumtirdzniecības un 
vairumtirdzniecības nozarēs; tādēļ aicina 
dalībvalstis pieņemt atbilstošas
pamatnostādnes, kas ļautu saskaņot 
ģimenes dzīvi ar darbu, tostarp personām, 
kuras strādā nepilnas slodzes darbu, lai 
mudinātu abus vecākus aktīvi iesaistīties 
attiecīgajos saskaņošanas pasākumos un 
tādējādi labotu esošo dzimumu līdzsvara 
trūkumu šajā jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda uz lielo sieviešu darba ņēmēju 
skaitu aprūpes nozarē un sliktajiem darba 
apstākļiem, kas bieži tiek attiecināti uz šo 
nozari; šajā saistībā uzsver, ka drīzumā ir 
jāpanāk vienošanās par Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu, kas 
attiecas uz to, kā izpildīt 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā, lai apkarotu 
diskrimināciju aprūpes nozarē, 
nodrošinātu pienācīgu minimālās algas 
likmi un maksimālo darba laiku, kā arī 
paredzētu skaidrus noteikumus par darba 
drošību; jo īpaši uzver, ka ir jābūt 
skaidriem nosacījumiem par darbaspēka
nodrošināšanu, ko veic pagaidu 
nodarbinātības aģentūras;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina dalībvalstis nodrošināt 
darbavietā obligāto veselības aizsardzības 
un drošības standartu uzraudzību 
pakalpojumu nozarē — jo īpaši, ja tiek 
izmantots tāldarba modelis, ņemot vērā 
īpatnības, kas raksturīgas darbavietai 
šādos gadījumos, — un sadarbībā ar 
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sociālajiem partneriem raudzīties, lai 
attiecīgie tiesību akti tiktu atbilstoši 
precizēti saskaņā ar zinātnieku aprindās 
izdarītajiem secinājumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 19
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē gada izaugsmes pētījuma 
darba dokumentu „Utilisation of the 
Labour Potential of Personal and 
Household Services” („Individuālo un 
mājsaimniecības pakalpojumu 
nodarbinātības potenciāla izmantošana”) 
un aicina dalībvalstis, sociālos partnerus 
un citas ieinteresētās personas aktīvi 
atbalstīt Komisijas aicinājumu rīkot 
apspriedi par šo jautājumu;

Or. bg

Grozījums Nr. 20
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri panākt 
vienošanos par Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, lai sniegtu 
iespēju darba ņēmējiem un uzņēmējiem
pakalpojumu nozarē gūt labumu no tās 
Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļas;

3. atzinīgi vērtē, ka mikrofinansēšana tiks 
turpināta, izveidojot atsevišķu sadaļu
Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas 
programmā, un norāda, ka 
mikrofinansēšana ir svarīgs instruments,
lai atbalstītu uzņēmējas sievietes un
personas, kuru stāvoklis darba tirgus
pakalpojumu nozarē nav labvēlīgs;
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Or. en

Grozījums Nr. 21
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri panākt 
vienošanos par Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, lai sniegtu 
iespēju darba ņēmējiem un uzņēmējiem 
pakalpojumu nozarē gūt labumu no tās 
Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļas;

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri panākt 
vienošanos par Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, lai sniegtu 
iespēju darba ņēmējiem un uzņēmējiem 
pakalpojumu nozarē gūt labumu no tās 
Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļas; šajā saistībā 
uzsver, ka uzņēmējām sievietēm ir lielas 
iespējas, jo parasti sievietes izvēlas 
turpināt mācības saistībā ar pakalpojumu 
nozari, kurā tām ir arī tirdzniecības 
pieredze un profesionālās zināšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri panākt 
vienošanos par Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, lai sniegtu 
iespēju darba ņēmējiem un uzņēmējiem 
pakalpojumu nozarē gūt labumu no tās 
Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļas;

3. uzsver, ka ir svarīgi ātri panākt 
vienošanos par Sociālo pārmaiņu un 
sociālās inovācijas programmu, lai sniegtu 
iespēju darba ņēmējiem un uzņēmējiem 
pakalpojumu nozarē gūt labumu no tās 
Mikrofinansēšanas un sociālās 
uzņēmējdarbības sadaļas; atzinīgi vērtē 
Komisijas iesniegto paziņojumu par 
sociālo uzņēmējdarbību, jo sievietes īpaši 
aktīvi piesakās darbā sociālās 
uzņēmējdarbības nozarē;
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Or. de

Grozījums Nr. 23
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a konstatē, ka nedeklarēts un nestabils 
darbs pakalpojumu nozarē, jo īpaši 
sieviešu vidū, ir plaši izplatīta parādība; 
Komisijai vajadzētu mudināt dalībvalstis 
izstrādāt stratēģijas un iekļaut tās „Eiropa 
2020” īstenošanas valsts stratēģijās, lai 
novērstu šo parādību. Darba ņēmējiem 
pakalpojumu nozarē vajadzētu būt 
mūžizglītības iespējai un piekļuvei 
programmām, kuras vērstas uz 
ieguvi/uzlabošanu/pārmaiņām;

Or. bg

Grozījums Nr. 24
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt sociālo un darba tiesību 
aizsardzību lielajam skaitam mobilo darba 
ņēmēju pakalpojumu nozarē un cīnīties 
pret jebkāda veida ekspluatāciju;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt sociālo un darba tiesību 
aizsardzību lielajam skaitam mobilo darba 
ņēmēju pakalpojumu nozarē un cīnīties 
pret jebkāda veida ekspluatāciju un 
sociālās atstumtības risku; norāda uz 
nepieciešamību pieņemt noteikumus, kas 
veicinātu ģimenes dzīves saskaņošanu ar 
darbu;
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Or. it

Grozījums Nr. 25
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt sociālo un darba tiesību 
aizsardzību lielajam skaitam mobilo darba 
ņēmēju pakalpojumu nozarē un cīnīties 
pret jebkāda veida ekspluatāciju;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt sociālo un darba tiesību 
aizsardzību lielajam skaitam mobilo darba 
ņēmēju pakalpojumu nozarē un cīnīties 
pret jebkāda veida ekspluatāciju; uzsver, 
ka darbaspēka mobilitāte nedrīkst būt 
obligāta;

Or. pt

Grozījums Nr. 26
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis pastiprināt savus 
pasākumus, kas vērsti uz nereģistrētās 
nodarbinātības apkarošanu, — ņemot 
vērā, ka acīmredzami šādi nodarbinātas 
lielākoties ir sievietes, — ar mērķi apkarot 
sieviešu nabadzību un nodrošināt sociālās 
apdrošināšanas sistēmu dzīvotspēju;

Or. el

Grozījums Nr. 27
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā
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Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis nekavējoties 
ratificēt Starptautiskās Darba 
organizācijas konvenciju Nr. 189 par 
mājsaimniecībā nodarbinātajiem, ko šī 
trīspusējā organizācija pieņēma 
2011. gadā ar mērķi nodrošināt 
pienācīgus darba apstākļus 
mājsaimniecībā nodarbinātajiem un tādas 
pašas darba pamattiesības, kuras 
pieejamas citiem darba ņēmējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi prasmju uzlabošanas 
programmām, lai risinātu neatbilstību starp 
prasmēm un darba pienākumiem;

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi pastāvīgām prasmju uzlabošanas 
programmām, lai risinātu neatbilstību starp 
prasmēm un darba pienākumiem un 
nodrošinātu, ka darba ņēmēji iegūst 
jaunas prasmes un kvalifikāciju, kas 
nepieciešama pastāvīgi mainīgajā darba 
tirgū;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Marije Cornelissen
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi prasmju uzlabošanas 
programmām, lai risinātu neatbilstību starp 
prasmēm un darba pienākumiem;

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi prasmju uzlabošanas programmām 
un mūžizglītībai, lai uzlabotu to 
turpmākās iespējas darba tirgū un 
samazinātu neatbilstību starp prasmēm un 
darba pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi prasmju uzlabošanas 
programmām, lai risinātu neatbilstību starp 
prasmēm un darba pienākumiem;

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem (īpaši pievēršot uzmanību 
neaizsargāto personu grupām)
pakalpojumu nozarē nodrošināt piekļuvi 
prasmju uzlabošanas programmām, lai 
risinātu neatbilstību starp prasmēm un 
darba pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Silvana Koch-Mehrin

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi prasmju uzlabošanas 
programmām, lai risinātu neatbilstību starp 
prasmēm un darba pienākumiem;

5. uzsver nepieciešamību visiem darba 
ņēmējiem pakalpojumu nozarē nodrošināt 
piekļuvi prasmju uzlabošanas un 
kvalifikācijas celšanas programmām, lai 
risinātu neatbilstību starp prasmēm un 
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darba pienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a norāda uz zemo sieviešu iesaistes 
līmeni pakalpojumu nozares
profesionālajā izglītībā mūžizglītības 
kontekstā un aicina dalībvalstis veikt 
pasākumus šajā saistībā;

Or. el

Grozījums Nr. 33
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver nepieciešamību uzlabot gados 
vecāko darba ņēmēju, kā arī to vecāku 
prasmes, kas iepriekš nodarbojušies ar 
bērnu un apgādājamo personu aprūpi 
savā ģimenē un kas atgriežas darba tirgū;

Or. ro

Grozījums Nr. 34
Franz Obermayr

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka krasie budžeta samazinājumi 
daudzās dalībvalstīs nesamērīgi ietekmē
darba ņēmējas sievietes, un aicina 
Komisiju veikt novērtējumu par taupības 
pasākumu ietekmi uz sievietēm darba tirgū, 
īpaši izceļot pakalpojumu nozari.

6. uzsver, ka budžeta samazinājumi 
daudzās dalībvalstīs varētu būtiski 
ietekmēt darba ņēmējas sievietes, un aicina 
Komisiju veikt novērtējumu par taupības 
pasākumu ietekmi uz sievietēm darba tirgū, 
īpaši izceļot pakalpojumu nozari.

Or. de

Grozījums Nr. 35
Kinga Göncz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka krasie budžeta samazinājumi 
daudzās dalībvalstīs nesamērīgi ietekmē 
darba ņēmējas sievietes, un aicina 
Komisiju veikt novērtējumu par taupības 
pasākumu ietekmi uz sievietēm darba tirgū, 
īpaši izceļot pakalpojumu nozari.

6. uzsver, ka krasie budžeta samazinājumi 
daudzās dalībvalstīs nesamērīgi ietekmē 
darba ņēmējas sievietes, un aicina 
Komisiju savākt datus par taupības 
pasākumu ietekmi uz sievietēm darba tirgū, 
īpaši izceļot pakalpojumu nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver grūtības, ar ko saskaras darba 
ņēmēji pakalpojumu nozarē, jo īpaši 
sievietes, mēģinot saskaņot ģimenes dzīvi 
ar darbu; tādēļ aicina nodrošināt 
pieejamus bērnu aprūpes pakalpojumus 
un samērīgu darba grafiku, lai 
nodrošinātu labāku darba un ģimenes
dzīves līdzsvaru un veicinātu dzimumu 
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līdztiesību, kā priekšnoteikumu, lai 
palielinātu sieviešu un vīriešu iesaisti 
nodarbinātībā;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Licia Ronzulli

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver nepieciešamību apkarot 
dzimumu nevienlīdzību, kas joprojām ir 
vērojama darba tirgū, pieņemot aktīvu 
politiku, kura spēj samazināt patiesi 
neizdevīgo stāvokli, kādā atrodas 
sievietes;

Or. it

Grozījums Nr. 38
Iliana Malinova Iotova

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina īstenot ciešu sociālo dialogu un
iesaistīt darba devēju un darba ņēmēju 
pārstāvjus ES prioritāšu noteikšanā 
pakalpojumu nozares jomā attiecībā uz 
sociālo un darba tiesību, bezdarbnieka 
pabalsta un pārstāvniecības tiesību 
aizsardzību;

Or. en


