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Grozījums Nr. 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. tā kā krīzes dēļ ir radušies nestabili 
jauniešu nodarbinātības veidi un esošās 
darba vietas pārāk bieži tiek aizstātas ar 
īstermiņa un nepilna darba laika 
līgumiem un neapmaksāta darba 
shēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
-1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.a tā kā ir aprēķināts, ka ekonomikas 
zaudējumi jauniešu neiesaistīšanas darba 
tirgū dēļ veido EUR 153 miljardus, kas 
atbilst 1,2 % no ES IKP3;
__________________
3 Eurofound (2012), „NEET — jaunieši, 
kas nav iesaistīti ne darba tirgū, ne 
izglītībā, ne apmācībā. Raksturojums, 
izmaksas un politikas reakcija Eiropā”. 
Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 
Luksemburga.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Atzinuma projekts
-1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1.b tā kā 2011. gadā 7,5 miljoni jauniešu 
vecumā no 15 līdz 24 gadiem un 
6,5 miljoni vecumā no 25 līdz 29 gadiem 
nemācījās, nestrādāja un neapguva 
profesiju (NEET);

Or. en

Grozījums Nr. 4
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz jaunatnes stratēģijas ietekmi 
pirmajā laikposmā (2010–2012), 
nodrošinot elastīgu starpnozaru 
regulējumu Komisijas, dalībvalstu un 
ieinteresēto personu līdzdalībai;

1. pauž nožēlu par jaunatnes stratēģijas 
vājo ietekmi pirmajā laikposmā (2010–
2012), uzsver, ka starpnozaru regulējums 
Komisijas, dalībvalstu un ieinteresēto 
personu līdzdalībai bija labs sākums, bet 
šie centieni nebija pietiekami;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz jaunatnes stratēģijas ietekmi
pirmajā laikposmā (2010–2012), 
nodrošinot elastīgu starpnozaru regulējumu 
Komisijas, dalībvalstu un ieinteresēto 
personu līdzdalībai;

1. norāda, ka pat tad, ja jaunatnes 
stratēģijas ietekme pirmajā laikposmā 
(2010–2012) ir bijusi labvēlīga, nodrošinot 
elastīgu starpnozaru regulējumu Komisijas, 
dalībvalstu un ieinteresēto personu 
līdzdalībai, tomēr tieši jaunieši joprojām 
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un aizvien biedējošākā skaitā ir 
pašreizējās krīzes upuri; tādēļ uzsver, ka 
steidzami jāpieliek pūles, lai veselai 
paaudzei nodrošinātu pienācīgu nākotni, 
uzlabojot ne tikai darbvietu, izglītības un 
apmācības, bet arī labas veselības, 
mājokļu, kultūras un pilsonības 
pieejamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka Komisijai un dalībvalstīm 
vajadzētu lielāku uzmanību pievērst 
starpnozaru sadarbībai, jo īpaši lai 
noskaidrotu, kā jauniešu politikas un 
jauniešu darba paņēmienus un metodes 
varētu izmantot citās saistītās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka varētu mudināt dalībvalstis 
veikt pasākumus ar mērķi apkarot no 
paaudzes uz paaudzi pārmantojamu 
nabadzību un atstumtību, izmantojot 
starpnozaru sadarbību;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 
pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju;

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi; jauniešu bezdarba 
satraucoši augstais līmenis liek efektīvos 
politikas pasākumos ietvert pašā krīzes 
centrā esošās jaunās paaudzes bažas; 
uzsver, ka, pievēršot lielāku uzmanību 
jauniešu nodarbinātībai, izglītībai un 
apmācībai, nākamajā laikposmā (2013–
2015) būs iespējams sasniegt divus 
vispārējus jaunatnes stratēģijas mērķus —
radīt jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba 
tirgū un veicināt sociālo integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 
pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 

2. uzsver, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni un aprēķinātās 
„nekā nedarīšanas” izmaksas ES mērogā; 
uzsver, ka, pievēršot lielāku uzmanību 
jauniešu nodarbinātībai, formālai, 
neformālai un ikdienējai izglītībai un 
apmācībai, nākamajā laikposmā (2013–
2015) būs iespējams sasniegt divus 
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un veicināt sociālo integrāciju; vispārējus jaunatnes stratēģijas mērķus —
radīt jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba 
tirgū un veicināt sociālo integrāciju; tomēr 
uzsver — nosakot iespēju vienlīdzību par 
mērķi, vēl nenozīmē, ka tiek ņemta vērā 
krīzes un pretkrīzes pasākumu smagā 
ietekmē uz jauniešiem un viņu līdzdalību 
sabiedrības dzīvē; norāda uz centieniem 
par katru cenu nodrošināt jauniešus ar 
darbu un uzsver, ka līdz ar to pastāv risks, 
ka netiks pienācīgi ņemta vērā jauniešu 
darba kvalitāte un darba tiesības, jo īpaši 
tiesības uz atbilstošu atalgojumu; pauž 
nožēlu par plašo pasākumu klāstu, kuri 
vērsti uz to, lai iesaistītu jauniešus darbā 
ar mazākām tiesībām vai zemāku 
atalgojumu, un uzsver, ka tas līdzinās 
diskriminācijai vecuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 
pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju;

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka 
2013. gada janvārī bezdarbs jauniešu vidū 
Eiropas Savienībā sasniedza 23,6 % 
līmeni un ka vēl lielākas bažas rada tas, 
ka 8 miljoni jauniešu 15 līdz 24 gadu 
vecumā nemācās, nestrādā un neapgūst 
profesiju (NNN); uzsver, ka, pievēršot 
lielāku uzmanību jauniešu nodarbinātībai, 
izglītībai un apmācībai, nākamajā 
laikposmā (2013–2015) būs iespējams 
sasniegt divus vispārējus jaunatnes 
stratēģijas mērķus — radīt jauniešiem 
vienlīdzīgas iespējas darba tirgū un 
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veicināt sociālo integrāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 
pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju;

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; tomēr norāda, ka 
ES ir ap diviem miljoniem brīvu 
darbvietu, galvenokārt tāpēc, ka vietējā 
darba tirgū nav darbinieku ar 
vajadzīgajām prasmēm, uzsver, ka, 
pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 
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pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju;

pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju; norāda, ka 
jaunatnes stratēģija palīdzēs sasniegt 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus un tas 
jo īpaši skar mērķus saistībā ar 
nabadzību, pirms laika mācības 
pārtraukušo skolēnu skaitu un 
nodarbinātību;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Thomas Händel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka, pievēršot lielāku uzmanību 
jauniešu nodarbinātībai, izglītībai un 
apmācībai, nākamajā laikposmā (2013–
2015) būs iespējams sasniegt divus 
vispārējus jaunatnes stratēģijas mērķus —
radīt jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba 
tirgū un veicināt sociālo integrāciju;

2. norāda, ka jaunatnes stratēģijas 
nodarbinātības aspekti prasa arvien 
steidzamāku risinājumu, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un jauniešu bezdarba 
satraucoši augsto līmeni; uzsver, ka, 
pievēršot lielāku uzmanību jauniešu 
nodarbinātībai, izglītībai un apmācībai, 
nākamajā laikposmā (2013–2015) būs 
iespējams sasniegt divus vispārējus 
jaunatnes stratēģijas mērķus — radīt 
jauniešiem vienlīdzīgas iespējas darba tirgū 
un veicināt sociālo integrāciju; uzsver, ka 
jaunatnes stratēģijas mērķis ir radīt 
augstas kvalitātes darbvietas, pirmām 
kārtām attiecīgajā dalībvalstī, tādējādi 
nodrošinot jauniešiem neatkarīgu dzīvi 
bez nabadzības;

Or. de
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Grozījums Nr. 14
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver — lai sasniegtu Savienības 
mērķus saistībā ar jaunatnes stratēģiju, 
ņemot vērā šīs iniciatīvas 
daudzdimensiālo raksturu, visām 
ieinteresētajām personām visos valsts 
pārvaldes līmeņos un dažādās politiskās 
rīcības jomās ir jāveic īpaši, ilgstoši, 
saskanīgi un labi koordinēti pasākumi;
aicina dalībvalstis ar Komisijas atbalstu 
noteikt vienkāršotus un vairāk uz 
rezultātiem vērstus paņēmienus, kuru 
mērķis ir uzlabot konkrētus 
sociālekonomiskos apstākļus un darba 
tirgus stāvokli katrā dalībvalstī;

Or. el

Grozījums Nr. 15
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka arī turpmāk ir jāmudina 
atbalstīt nodarbinātību un 
uzņēmējdarbību, paplašinot darba 
iespējas, kā arī attīstot jauniešu inovatīvās 
un jaunrades spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ole Christensen, Evelyn Regner



AM\935002LV.doc 11/31 PE510.626v01-00

LV

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķus, proti, ka 75 % iedzīvotāju 
vecumā no 20 līdz 64 gadiem jābūt 
nodarbinātiem, ka izglītības priekšlaicīgas 
pārtraukšanas rādītājam jābūt zemākam 
par 10 % un ka no nabadzības un sociālās 
atstumtības jāatbrīvo vismaz 20 miljoni 
cilvēku; uzsver, ka jaunatnes stratēģijas 
īstenošanai nākamajā laikposmā jābūt 
cieši saistītai ar stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķu izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Minodora Cliveti

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina dalībvalstis izdot uz zināšanām 
un faktiem balstītus ziņojumus par 
jauniešu sociālo stāvokli un dzīves 
apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
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pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp jauniešiem, kas neapgūst 
profesiju, jauniešiem bezdarbniekiem,
nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem un skolēniem, kuri pametuši 
mācības;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), 
nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem un jauniešiem invalīdiem;

Or. es

Grozījums Nr. 20
Nadja Hirsch

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība jau no agras 
bērnības būtu jāpievērš mazāk aizsargātām 
grupām, kuras pakļautas augstam sociālās 
atstumtības riskam, tostarp cilvēkiem, kas 
nemācās, nestrādā un neapgūst profesiju 
(NNN), kā arī nelabvēlīgos apstākļos 
dzīvojošiem jauniešiem; šajā nolūkā 
aicina katru dalībvalsti izstrādāt valsts 
rīcības plānu un konsekventi to īstenot;
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Or. de

Grozījums Nr. 21
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), 
invalīdiem, nelabvēlīgos apstākļos 
dzīvojošiem jauniešiem un jauniešiem, kas 
pieder pie mazākumtautībām, piemēram, 
romiem, bērniem, kam nav ģimenes, un 
imigrantiem; 

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem, nodrošinot reālas un vērā 
ņemamas iespējas, kas viņiem ļaus 
izvairīties no ilgstošas un nelabvēlīgas 
prombūtnes no darba tirgus, saglabāt un 
uzlabot savu cilvēkkapitālu, arī turpmāk 
saglabāt nodarbinātības un karjeras 
iespējas, kā arī palielināt peļņas iespējas;
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Or. en

Grozījums Nr. 23
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem, lai mudinātu tos aktīvi 
iesaistīties un piedalīties sabiedrības 
dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem un reģioniem, kur bezdarba 
līmenis jauniešu vidū pārsniedz 25 %;

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem;

3. uzsver, ka īpaša vērība būtu jāpievērš 
mazāk aizsargātām grupām, kuras 
pakļautas augstam sociālās atstumtības 
riskam, tostarp cilvēkiem, kas nemācās, 
nestrādā un neapgūst profesiju (NNN), kā 
arī nelabvēlīgos apstākļos dzīvojošiem 
jauniešiem; norāda, ka tas, kā sākas 
jauniešu profesionālā darbība, ievērojami 
ietekmē tās turpmāko gaitu;

Or. pl

Grozījums Nr. 26
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka daudziem jauniešiem ir 
pagaidu un nepilna darba laika līgumi, 
tādēļ ir svarīgi nodrošināt atbilstošu 
sociālo aizsardzību;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 



PE510.626v01-00 16/31 AM\935002LV.doc

LV

pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību un ieviešot duālās 
izglītības sistēmas;

pārtraukšanu pirms laika, mudinot 
palielināt skolas beidzēju īpatsvaru, 
nodrošinot dialogu starp izglītības nozari 
un valsts un privātiem nodarbinātības 
dienestiem, ciešāk saistot sākotnējo un 
turpmāko profesionālo apmācību un 
ieviešot duālās izglītības sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību un ieviešot duālās 
izglītības sistēmas;

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika; uzsver, ka bez 
nopietnas integrētas rīcības stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķi samazināt mācību 
pārtraukšanu pirms laika netiks sasniegti; 
aicina dalībvalstis uzlabot un pilnveidot 
struktūras, kas nodrošina dialogu starp: 
attiecīgajām personām, izglītības nozari 
un nodarbinātības dienestiem, kā arī 
sociālajiem un ģimenes dienestiem; 
norāda, ka būtu efektīvi un lietderīgi 
panākt ciešākas saiknes un sadarbību 
starp izglītībā, sākotnējā un turpmākajā 
profesionālajā apmācībā un jauniešu 
darba dzīvē iesaistītajiem dalībniekiem; 
uzsver, ka iestāžu sadarbība, tām 
neuzturot dialogu ar ieinteresētajām 
personām, ir nelietderīga; uzsver duālās 
izglītības sistēmu skaidri izteiktos 
integrāciju veicinošos aspektus; aicina 
visus dalībniekus krasi uzlabot un 
nodrošināt pāreju starp izglītību, 
apmācību un darbu, jo pārejas posmā 
pastāv ļoti augsts izslēgšanas un 
izstumšanas risks;

Or. en



AM\935002LV.doc 17/31 PE510.626v01-00

LV

Grozījums Nr. 29
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību un ieviešot duālās 
izglītības sistēmas;

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un jauniešu 
sociālajām un izglītojošajām 
organizācijām, no vienas puses, un valsts 
un privātiem nodarbinātības dienestiem, no 
otras puses, ciešāk saistot sākotnējo un 
turpmāko profesionālo apmācību un 
ieviešot mērķtiecīgas izglītības 
programmas ar mērķi novērst un 
uzraudzīt mācību pārtraukšanu pirms 
laika un izstrādājot inovatīvas 
programmas, piemēram, duālās izglītības 
vai reintegrācijas programmas, kuras 
piedāvā vēl vienu iespēju;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Lívia Járóka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību un ieviešot duālās 
izglītības sistēmas;

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību un ieviešot duālās 
izglītības sistēmas; šajā sakarā uzsver, ka 
attīstībai agrā bērnībā var būt liela 
nozīme, lai izkļūtu no paaudžu „apburtā 
loka”, kas bērniem no nelabvēlīgām 
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ģimenēm nozīmē zemu attīstības līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību un ieviešot duālās 
izglītības sistēmas;

4. uzsver, ka ir jācīnās pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, nodrošinot 
dialogu starp izglītības nozari un valsts un 
privātiem nodarbinātības dienestiem, 
ciešāk saistot sākotnējo un turpmāko 
profesionālo apmācību, ieviešot duālās 
izglītības sistēmas un uzlabojot 
uzņēmumu un skolu partnerattiecības, lai 
panāktu mācību programmu atbilstību 
darba tirgus vajadzībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka neatkarīgi no izraudzītā 
risinājuma, cīnoties pret mācību 
pārtraukšanu pirms laika, ir jāpanāk, lai 
ikviens apgūtu galvenās pamatprasmes, 
kas vajadzīgas personas attīstībai; 
uzstājīgi prasa palīdzēt skolēniem 
formulēt savus nākotnes plānus, jau 
vidējās izglītības sākumposmā paredzot 
nodarbības profesionālā darba plānošanā 
un arodu un profesiju moduli; 
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Or. fr

Grozījums Nr. 33
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda — lai palīdzētu jauniešiem 
atrast darbu un jo īpaši savu pirmo darbu, 
ir jāuzlabo viņu sagatavošana darba 
dzīvei, beidzoties izglītības un apmācības 
posmam, un tai jābūt pielāgotai darba 
tirgus vajadzībām;

Or. es

Grozījums Nr. 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka darba uzsākšana, 
beidzoties izglītības posmam, ir īpaši 
nozīmīgs moments jauniešu dzīvē; aicina 
dalībvalstis jau sākotnējā posmā 
pilnveidot konsultantu un profesionālās 
orientācijas pakalpojumus, lai uzlabotu 
jauniešu spējas pieņemt pienācīgi 
apzinātus lēmumus par savu turpmāko 
profesijas izvēli;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Verónica Lope Fontagné
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Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver darbvietu radīšanas iespējas, ko 
piedāvā zaļā ekonomika, veselības un 
sociālā aprūpe un IKT, kā arī 
nepieciešamību veikt ieguldījumus 
izglītībā un apmācībā, lai tieši jaunieši 
varētu izmantot šīs priekšrocības;

Or. es

Grozījums Nr. 36
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.c norāda, ka ir jāveicina mobilitāte gan 
valstīs, gan ārpus tām, lai uzlabotu 
izglītību, apmācību un savstarpēju 
mācīšanos un pielāgotu piedāvātās darba 
prasmes Eiropā esošajam pieprasījumam;

Or. es

Grozījums Nr. 37
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
īpašu uzmanību pievērst studentu un 
jauniešu kvalifikācijas līmenim, 
izmantojot prakses kvalitātes sistēmu un 
Māceklības aliansi, lai visā ES nodrošinātu 
augstas kvalitātes stažēšanos; aicina 
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jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

dalībvalstis steidzami ieviest garantiju 
jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu jauniešu 
vidū, šim nolūkam izmantojot ES fondu 
līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, kuri 
pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Philippe Boulland

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest apmaksātas prakses kvalitātes 
sistēmu un izveidot Māceklības aliansi, lai 
visā ES nodrošinātu augstas kvalitātes 
stažēšanos; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi 
atbalstīt uzņēmumu sociālo atbildību 
(USA) nolūkā veicināt māceklību, proti, 
kad vecāki cilvēki uzņēmumos kļūst par 
jauniešu darbaudzinātājiem; aicina 
dalībvalstis steidzami ieviest garantiju 
jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu jauniešu 
vidū, šim nolūkam izmantojot ES fondu 
līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, kuri 
pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai, jo īpaši atbalstot 
uzņēmējdarbību jauniešu vidū un 
piedāvājot mikrofinansējumu; aicina 
Komisiju praktiski atbalstīt dalībvalstis, 
tām ieviešot garantiju jauniešiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Malika Benarab-Attou
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
aicina dalībvalstis nodrošināt, lai 
stažēšanās formālās izglītības sistēmā 
noritētu, ievērojot noteiktus pedagoģijas 
principus, bet ārpus formālās izglītības 
sistēmas tās laikā būtu paredzētas tādas 
tiesības kā tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu un atbilstošu atalgojumu 
saskaņā ar noslēgtu koplīgumu un tiesību 
aktos noteikto minimālo darba algu; 
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem un nekavējoties sākt 
īstenot attiecīgos projektus, lai apkarotu 
bezdarbu jauniešu vidū, šim nolūkam 
izmantojot ES fondu līdzekļus 
EUR 6 miljardu apmērā, kuri pieejami 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 
īstenošanai, un pietiekamā daudzumā 
papildinot tos ar pašu resursiem; aicina 
Komisiju praktiski atbalstīt dalībvalstis, 
tām ieviešot garantiju jauniešiem, un visos 
līmeņos nodrošināt jaunatnes 
organizāciju iesaistīšanu šo shēmu 
izstrādāšanā un īstenošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Thomas Händel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
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nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos;
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos;
atgādina, ka praksi vajadzētu organizēt 
tikai saistībā ar apmācību vai augstskolas 
absolvēšanu; aicina dalībvalstis steidzami 
ieviest garantiju jauniešiem, lai apkarotu 
bezdarbu jauniešu vidū, šim nolūkam 
izmantojot ES fondu līdzekļus 
EUR 6 miljardu apmērā, kuri pieejami 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 
īstenošanai; aicina Komisiju praktiski 
atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot garantiju 
jauniešiem;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
paturot to prātā, aicina dalībvalstis 
steidzami ieviest garantiju jauniešiem, lai 
apkarotu bezdarbu jauniešu vidū, šim 
nolūkam efektīvi izmantojot ES fondu 
līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, kuri 
pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem; uzsver, ka garantija 
jauniešiem ir jāiekļauj plašākā aktīvas 
darba tirgus politikas sistēmā, vien laikus 
nodrošinot augstus standartus;

Or. pl

Grozījums Nr. 42
Nadja Hirsch
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos;
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
atbalstītu augstas kvalitātes stažēšanos;
tomēr uzsver, ka prakse pirmām kārtām ir 
domāta iemaņu un pieredzes gūšanai un, 
ja tās ilgums nav liels, piemēram, trīs 
mēneši, to tātad drīkst arī neapmaksāt;
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Jean-Luc Bennahmias

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos; 
aicina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu 
jauniešu vidū, šim nolūkam izmantojot ES 
fondu līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, 
kuri pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus 
ieviest prakses kvalitātes sistēmu un 
izveidot Māceklības aliansi, lai visā ES 
nodrošinātu augstas kvalitātes stažēšanos;
uzsver, ka dalībvalstīm ir vajadzīgs vienots 
tiesiskais regulējums prakses, stažēšanās 
un duālās izglītības jomā, paredzot 
minimālu algu neatkarīgi no mācību 
programmas ilguma, kā arī atbilstošu 
sociālo aizsardzību, lai sekmētu jauniešu 
mobilitāti un veicinātu sociālo integrāciju 
un veiksmīgu darba uzsākšanu; aicina 
dalībvalstis steidzami ieviest garantiju 
jauniešiem, lai apkarotu bezdarbu jauniešu 
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vidū, šim nolūkam izmantojot ES fondu 
līdzekļus EUR 6 miljardu apmērā, kuri 
pieejami Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas īstenošanai; aicina Komisiju 
praktiski atbalstīt dalībvalstis, tām ieviešot 
garantiju jauniešiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Konstantinos Poupakis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka Eiropas jaunieši nedrīkst 
būt krīzes upuri un ka katrā pārvaldes 
līmenī tiek ievērojami samazināts 
finansējums; aicina dalībvalstis un 
Komisiju panākt, lai finansiāli 
ierobežojumi neaizkavētu ES garantijas 
jauniešiem netraucētu īstenošanu;

Or. el

Grozījums Nr. 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka garantijas jauniešiem 
panākumi lielā mērā ir atkarīgi no citiem 
valsts pasākumiem, nodrošinot vajadzīgo 
infrastruktūru, un nodarbinātības 
dienestu spējas sniegt īpaši pielāgotus un 
personalizētus pakalpojumus jauniešiem; 
norāda, ka garantijas jauniešiem 
panākumi ir atkarīgi arī no darba devēju 
centieniem un sociālo partneru 
iesaistīšanas; 
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Or. en

Grozījums Nr. 46
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a prasa noteikt 30 gadu vecuma 
ierobežojumu garantijai jauniešiem, lai 
palielinātu tās ietekmi;

Or. es

Grozījums Nr. 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzskata, ka Komisijai vajadzētu nākt 
klajā ar augstas kvalitātes prakses 
definīciju, nosakot atbilstošas darba 
samaksas, darba apstākļu, veselības un 
drošības standartu kritērijus neatkarīgi no 
prakses ilguma;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, ka ir jāveicina jauniešu 
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mobilitāte, lai labāk samērotu darba 
piedāvājumu un pieprasījumu, arī 
izmantojot EURES darbvietu portālu, 
mūžizglītības programmu un programmu 
„Jaunatne darbībā”;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Antigoni Papadopoulou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu;

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļu piešķiršanas un 
finansēšanas iniciatīvas jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai ir jāizmanto 
tikai jauniešu labā un šie līdzekļi ir 
uzskatāmi par ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
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par ieguldījumu; par ilgtermiņa un pastāvīgu 
pamatieguldījumu, lai maksimāli uzlabotu 
jauniešu iespējas gan darba tirgū, gan 
sabiedrībā kopumā; uzsver, ka par labu 
šādam ieguldījumam liecina pārliecinoši 
sociālie, demokrātiskie un saimnieciskie 
argumenti; norāda, ka ieguldījumam 
apmācībā un prasmēs ir augsts 
ienesīgums; uzsver, ka Starptautiskā 
Darba organizācija ieteica 21. miljarda 
budžetu, lai septiņu gadu laikā no 2014. 
līdz 2020. gadam visā Eiropā īstenotu 
programmas saistībā ar garantiju 
jauniešiem; uzsver, ka ieguldījumu šajās 
programmās nedrīkst samazināt taupības 
pasākumu dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Sari Essayah

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu;

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
sniegt atbalstu programmām, kuras 
zināmā mērā papildina vajadzīgās 
iemaksas no dalībvalstu budžeta, lai gan 
sociālā politika, protams, ir dalībvalstu 
kompetencē un dalībvalstis pašas ir 
atbildīgas par to; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu nākotnē, jo tie mazina 
nelabvēlīgās ilgtermiņa sekas, ko rada 
bezdarbs jauniešu vidū;

Or. fi

Grozījums Nr. 52
Jean-Luc Bennahmias
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu;

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju; 
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu, nevis par par izmaksām;
uzskata, ka izmaksas rada tieši jauniešu 
bezdarbs, un tās, pēc Eurofound 
aprēķiniem, ir 153 miljardi EUR jeb 1,2 % 
no Eiropas Savienības IKP;

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Thomas Händel

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju;
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu;

6. uzsver, ka Eiropas finansējums var 
ievērojami papildināt vajadzīgās iemaksas 
no dalībvalstu budžeta; aicina dalībvalstis 
izmantot Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
iespējas, tām īstenojot jaunatnes stratēģiju;
uzsver, ka līdzekļi, kas atvēlēti jauniešu 
nodarbinātības veicināšanai, ir uzskatāmi 
par ieguldījumu; norāda, ka plānotais 
jaunatnes stratēģijas finansējums nav 
pietiekams, jo īpaši krīzes visvairāk 
skartajiem reģioniem; uzsver, ka, 
finansējot jauniešu nodarbinātību, būs 
vajadzīgi prāvi ieguldījumi jaunu 
darbvietu radīšanā;

Or. de
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Grozījums Nr. 54
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka aizvien pieaug ESF 
nozīme ES politikā, jo īpaši saistībā ar 
sociālo integrāciju, cīņu pret nabadzību 
un palīdzību ilgtspējīgu darbvietu 
radīšanā, un uzsver, ka 25 % Kohēzijas 
fonda līdzekļu ir jāatlicina ESF;

Or. es

Grozījums Nr. 55
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver, ka ir vajadzīga aktīva un 
iekļaujoša politika attiecībā uz darba 
tirgu, paredzot īpašus pasākumus 
jauniešiem; aicina dalībvalstis noskaidrot, 
vai darba tirgū ir iespējams izmantot 
paraugprakses piemērus no citām 
dalībvalstīm;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Malika Benarab-Attou

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa jaunatnes stratēģijas īstenošanā 
iesaistīt visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sociālos partnerus.

7. prasa jaunatnes stratēģijas īstenošanā 
iesaistīt visas ieinteresētās personas, jo 
īpaši sociālos partnerus un jaunatnes 
organizācijas; iesaka Komisijai 
apspriesties ar nacionālo jaunatnes 
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padomju pārstāvjiem, izvērtējot jaunatnes 
stratēģijas īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka strukturētais dialogs ir 
vērtīgs paņēmiens, kā iesaistīt jauniešus 
lēmumu pieņemšanā un palielināt 
atbildību jaunatnes stratēģijas ietvaros; 
aicina dalībvalstis izmantot šo forumu 
jaunatnes stratēģijas nākamajā 
laikposmā;

Or. en


