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Grozījums Nr. 1
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
-1. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

-1. aicina Komisiju nekavējoties pieņemt 
saistošu paziņojumu par EMS sociālo 
dimensiju un šajā sakarā atjaunināt 
makroekonomikas nelīdzsvarotības 
rādītāju sarakstu, iekļaujot tajā virkni 
nodarbinātības un sociālo rādītāju, kā arī 
pieņemt atsevišķu rādītāju sarakstu, kas 
attiektos uz EMS sociālo dimensiju;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis ir 
iesniegušas savus ziņojumus par panākto 
progresu attiecībā uz ES 2020 mērķiem, 
kuros dažos gadījumos ir izklāstīti 
konkrēti projekti saistībā ar šiem 
mērķiem; aicina visas dalībvalstis iekļaut 
šos ziņojumus kā daļu no sava ieguldījuma 
2014. gada Eiropas pusgadā;

1. pauž nožēlu par to, ka tikai dažas 
dalībvalstis ir iesniegušas savus ziņojumus 
par panākto progresu attiecībā uz ES 2020 
mērķiem; aicina visas dalībvalstis iekļaut 
šos ziņojumus kā daļu no sava ieguldījuma 
2014. gada Eiropas pusgadā;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis ir 
iesniegušas savus ziņojumus par panākto 
progresu attiecībā uz ES 2020 mērķiem, 
kuros dažos gadījumos ir izklāstīti konkrēti 
projekti saistībā ar šiem mērķiem; aicina 
visas dalībvalstis iekļaut šos ziņojumus kā 
daļu no sava ieguldījuma 2014. gada 
Eiropas pusgadā;

1. norāda uz to, ka dažas dalībvalstis ir 
iesniegušas savus ziņojumus par panākto 
progresu attiecībā uz ES 2020 mērķiem, 
kuros dažos gadījumos ir izklāstīti konkrēti 
projekti saistībā ar šiem mērķiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 4
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis ir 
iesniegušas savus ziņojumus par panākto 
progresu attiecībā uz ES 2020 mērķiem, 
kuros dažos gadījumos ir izklāstīti konkrēti 
projekti saistībā ar šiem mērķiem; aicina 
visas dalībvalstis iekļaut šos ziņojumus kā 
daļu no sava ieguldījuma 2014. gada 
Eiropas pusgadā;

1. atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis ir 
iesniegušas savus ziņojumus par panākto 
progresu attiecībā uz ES 2020 mērķiem, 
kuros dažos gadījumos ir izklāstīti konkrēti 
projekti saistībā ar šiem mērķiem; aicina 
visas dalībvalstis iekļaut šos ziņojumus kā 
daļu no sava ieguldījuma 2014. gada 
Eiropas pusgadā; pauž nožēlu par to, ka 
Komisija nav sagatavojusi ES 2020 
progresa ziņojumu; aicina Komisiju ik 
gadu sagatavot šādu ziņojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka Parlaments savā ikgadējā 
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izaugsmes stratēģijā aicināja izstrādāt 
tādu stratēģiju, kas taupības programmas 
spētu savienot ar izaugsmi veicinošiem
stimuliem un darbavietu izveidi; tāpēc 
uzskata, ka pat pēc nelielu izmaiņu 
ieviešanas fiskālās konsolidācijas 
kalendārā ar Komisijas ierosinātajiem 
konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem 
nepietiek, lai varētu sasniegt šos mērķus; 
brīdina, ka konkrētai valstij adresētie 
ieteikumi attiecībā uz strukturālām 
reformām var radīt tādu pašu negatīvu 
ietekmi uz izaugsmi un nodarbinātību kā 
iepriekš īstenotā taupības politika;

Or. es

Grozījums Nr. 6
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka neoliberālie, tā sauktie 
taupības pasākumi, kas ir pastiprināti,
cita starpā kā daļa no valstu reformu 
plāniem, ekonomikas pārvaldības un 
Eiropas pusgada, veicina ekonomikas un 
sociālās krīzes padziļināšanos daudzās 
valstīs ar nestabilāku ekonomiku, padarot 
dzīvi arvien grūtāku strādnieku šķiras 
ģimenēm un jo īpaši sievietēm un 
bērniem, kas visvairāk cieš, palielinoties 
nabadzībai, bezdarbam un nestabilam un 
slikti apmaksātam darbam;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Marije Cornelissen

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

1.a pauž bažas par vispārīgo mērķtiecības 
un progresa trūkumu attiecībā uz 
ES 2020 mērķu sasniegšanu; aicina 
ES 2020 mērķus noteikt par Eiropas 
pusgada prioritāti, dalībvalstīm izvirzot 
vērienīgus valsts līmeņa mērķus un 
izklāstot stratēģijas to sasniegšanai, kā arī 
pārredzamā veidā uzraugot sasniegto 
progresu ar valsts reformu programmu, 
konkrētai valstij adresēto ieteikumu un 
ikgadējā izaugsmes pētījuma palīdzību; 
aicina Komisiju sistemātiski adresēt 
ieteikumus dalībvalstīm attiecībā uz katru 
ES 2020 mērķi, kura sasniegšanā trūkst 
progresa;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž stingru pārliecību, ka konkrētai 
valstij adresētie ieteikumi Eiropas 
pusgada kontekstā kļūs daudz atbilstošāki 
un efektīvāki pēc tam, kad būs izveidoti 
sociālās jomas rādītāji, kas jāiekļauj 
makroekonomikas nelīdzsvarotības 
novēršanas programmā un jāizmanto arī 
atsevišķi, kā arī šo rādītāju saraksts;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marian Harkin

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

1.a pauž nožēlu par to, ka ES 27 valstis 
pašlaik atrodas recesijā un ka pašreizējā 
fiskālā politika šo procesu nespēj apturēt; 
tāpēc aicina Komisiju atkārtoti izvērtēt 
savu pieeju, ņemot vērā šo faktu un 
nepieņemami augsto jaunatnes bezdarba 
un ilgtermiņa bezdarba līmeni daudzās 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b norāda, ka Komisijas ieteikumu 
asimetriskums ir novedis pie nepieredzēti 
liela sociāli ekonomisko un 
nodarbinātības atšķirību pieauguma starp
dalībvalstīm; brīdina, ka, neskatoties uz 
nelielajiem uzlabojumiem, ieteikumi vēl 
aizvien ir asimetriski, palielinot 
iespējamību, ka šīs atšķirības turpinās 
palielināties;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b mudina Komisiju uzraudzīt ES 2020 
valsts līmeņa mērķu īstenošanu 
dalībvalstīs, kas saņem finansiālu 
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palīdzību, un šajā nolūkā izstrādāt 
pielāgotus konkrētai valstij adresētus 
ieteikumus, kuros pienācīgi ņemti vērā 
ierobežojumi, ko radījušas 
makroekonomikas korekciju 
programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c pauž nožēlu, ka, neskatoties uz 
Parlamenta atkārtotajiem aicinājumiem 
visās dalībvalstīs sagatavot valsts 
nodarbinātības un jaunatnes 
nodarbinātības plānus, ievērojams skaits 
dalībvalstu to vēl aizvien nav izdarījušas;

Or. es

Grozījums Nr. 13
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c aicina Komisiju un Padomi turpināt 
uzlabot rādītājus, kas Eiropas pusgada 
kontekstā tiek izmantoti, lai uzraudzītu 
stratēģijas ES 2020 sociālo, vides un 
inovāciju dimensiju; aicina izstrādāt 
kvantitatīvu un kvalitatīvu metodiku, lai 
uzlabotu vispārējās sociālās un vides 
situācijas, kas pašlaik netiek pietiekami 
atspoguļota salīdzināmos ES līmeņa 
statistikas datos, novērtējumu precizitāti;
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Or. en

Grozījums Nr. 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
1.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d uzskata, ka tas, ka Komisija ir atzinusi 
nepieciešamību samazināt darbaspēka 
nodokļus, priekšroku dodot citiem 
ienākumu avotiem, piemēram, vides 
nodokļiem, ir pozitīvs risinājums; tomēr 
aicina Komisiju paturēt prātā, ka ir 
vajadzīgs lielāks kapitāla nodoklis, lai 
fiskālās konsolidācijas procesa 
paātrināšana notiktu taisnīgāk;

Or. es

Grozījums Nr. 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES 
finansējumu izaugsmes un 
nodarbinātības politikai, īpaši jaunatnes
bezdarba apkarošanai;

2. atzīst, ka konkrētai valstij adresēti 
ieteikumi (CSR) šogad ir īpaši svarīgi un 
tiem jākoncentrējas uz taupības 
programmu apvienošanu ar izaugsmi 
veicinošiem stimuliem, bezdarba — jo 
īpaši jaunatnes bezdarba — apkarošanu 
un produktīvu ieguldījumu turpināšanu, 
piemēram, izglītībā un inovācijās; pauž 
nožēlu, ka Komisija savā ieteikumu 
projektā nav iekļāvusi lielāko daļu 
Parlamenta sagatavoto ieteikumu; pauž 
bažas par sociālo un ekonomisko 
atšķirību palielināšanos starp 
dalībvalstīm;
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Or. es

Grozījums Nr. 16
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES 
finansējumu izaugsmes un nodarbinātības 
politikai, īpaši jaunatnes bezdarba 
apkarošanai;

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina virzīt ES finansējumu 
izaugsmes un nodarbinātības politikai, 
īpaši jaunatnes bezdarba apkarošanai un 
tādu ilgtspējīgu darbavietu izveidei, kas ir 
stabilas, par kurām tiek maksātas 
obligātās sociālās apdrošināšanas 
iemaksas un kurās darbinieki saņem 
pienācīgu atalgojumu;

Or. de

Grozījums Nr. 17
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES 
finansējumu izaugsmes un nodarbinātības 
politikai, īpaši jaunatnes bezdarba 
apkarošanai;

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES 
finansējumu visām stratēģijas ES 2020 
prioritātēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Marian Harkin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES 
finansējumu izaugsmes un nodarbinātības 
politikai, īpaši jaunatnes bezdarba 
apkarošanai;

2. atzīst, ka šā gada konkrētai valstij 
adresēti ieteikumi (CSR) ir īpaši svarīgi, jo 
dalībvalstis nosaka savas ieguldījumu 
prioritātes kohēzijas politikai nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS); šajā 
kontekstā aicina mērķtiecīgāk virzīt ES 
finansējumu izaugsmes un nodarbinātības 
politikai, īpaši jaunatnes bezdarba un 
ilgtermiņa bezdarba apkarošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž bažas par aizvien izplatītāko 
uzskatu, ka migrācija atrisinās jaunatnes 
bezdarba problēmu; neskatoties uz to, ka 
darbaspēka brīva pārvietošanās ir viens 
no Līguma stūrakmeņiem, kā reakcija uz 
pašreizējo krīzi tā sev līdzi nes arī 
intelektuālā darbaspēka emigrācijas 
risku, rada jaunu nelīdzsvarotību starp 
ekonomiski aktīvajiem/neaktīvajiem 
cilvēkiem un, galu galā, varētu pastiprināt 
ES un jo īpaši eiro zonā jau notiekošo 
noslāņošanos;

Or. en



PE516.693v01-00 12/47 AM\944149LV.doc

LV

Grozījums Nr. 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis 
ir pieņēmušas plašas darba tirgus reformas, 
kuru mērķis ir uzlabot darba tirgus 
izturētspēju, ieviešot vairāk iekšēju un 
ārēju elastību, samazinot segmentāciju un 
sekmējot pāreju starp darbavietām;

3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis 
ir pieņēmušas plašas darba tirgus reformas, 
kuru mērķis ir uzlabot darba tirgus 
izturētspēju, ieviešot lielāku iekšēju un 
ārēju elastību, samazinot segmentāciju un 
sekmējot pāreju starp darbavietām; pauž 
nožēlu, ka tikai nedaudzas no šīm 
reformām ir veiktas ar atbilstošu 
vienprātību sociālo partneru starpā; 
aicina Komisiju tās sagatavotajos 
konkrētai valstij adresētajos ieteikumos 
nodrošināt, ka nepieciešamās darba tirgus 
elastības ieviešanas procesā tiek saglabāts 
ļoti augstais sociālās aizsardzības līmenis, 
kas ir mūsu sociālā modeļa raksturīgākā 
iezīme;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis 
ir pieņēmušas plašas darba tirgus 
reformas, kuru mērķis ir uzlabot darba 
tirgus izturētspēju, ieviešot vairāk iekšēju 
un ārēju elastību, samazinot segmentāciju 
un sekmējot pāreju starp darbavietām;

3. mudina dalībvalstis pieņemt darba 
tirgus reformas, kas koncentrētas uz darba 
tiesību kvalitātes uzlabošanu, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās iekļautības 
tiesību uzlabošanu, darbinieku esošo 
sociālo un darba tiesību stiprināšanu un 
jaunu tiesību ieviešanu, kā arī uz darba 
drošības un veselības sekmēšanu, labāku 
sociālo risku pārvaldību un darba un 
ģimenes dzīves saskaņošanu;
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Or. pt

Grozījums Nr. 22
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis 
ir pieņēmušas plašas darba tirgus reformas,
kuru mērķis ir uzlabot darba tirgus
izturētspēju, ieviešot vairāk iekšēju un 
ārēju elastību, samazinot segmentāciju un 
sekmējot pāreju starp darbavietām;

3. atzīmē to, ka vairākas dalībvalstis ir 
pieņēmušas plašas darba tirgus reformas, 
ieviešot lielāku iekšēju un ārēju elastību; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka dalībvalstu 
politikas pamatnostādnēs darba tirgus
reformas cita starpā ir vērstas uz to, lai 
samazinātu segmentāciju, sekmētu pāreju 
starp darbavietām, uzlabotu mazaizsargāto 
grupu iekļaušanu darba tirgū, samazinātu 
nodarbināto personu nabadzību, sekmētu 
dzimumu līdztiesību, stiprinātu 
darbinieku tiesības ar nestandarta līgumu 
palīdzību un sniegtu lielāku sociālo 
aizsardzību pašnodarbinātām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Ismail Ertug

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis 
ir pieņēmušas plašas darba tirgus reformas, 
kuru mērķis ir uzlabot darba tirgus 
izturētspēju, ieviešot vairāk iekšēju un 
ārēju elastību, samazinot segmentāciju un 
sekmējot pāreju starp darbavietām;

3. atzinīgi vērtē to, ka vairākas dalībvalstis 
ir pieņēmušas plašas darba tirgus reformas, 
kuru mērķis ir uzlabot darba tirgus 
izturētspēju, ieviešot lielāku iekšēju un 
ārēju elastību, samazinot segmentāciju un 
sekmējot pāreju starp darbavietām; uzsver 
nepieciešamību šo reformu laikā katrā 
dalībvalstī ieviest minimālo algu, kas 
pielāgota valsts ekonomikas attīstības 
līmenim, lai novērstu nestabilus un 



PE516.693v01-00 14/47 AM\944149LV.doc

LV

pazemojošus nodarbinātības apstākļus;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ar bažām norāda, ka centieni Eiropā 
panākt lielāku konkurētspēju ir saistīti 
tikai un vienīgi ar algu samazinājumiem 
un nevis ar ekonomikas produktivitātes 
palielināšanu; aicina Komisiju no deficīta 
aprēķiniem izslēgt būtiskos ieguldījumus 
inovācijā un apmācībā, lai ES kopumā 
nodrošinātu lielāku produktivitāti;

Or. es

Grozījums Nr. 25
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a ar lielām bažām norāda, ka sākotnējie 
Komisijas ierosinātie konkrētai valstij 
adresētie ieteikumi daudzām dalībvalstīm 
sniedz pārāk daudz norādījumu attiecībā 
uz pensiju reformām, lai gan šādu 
reformu veikšanai ir vajadzīga valsts 
līmeņa politiskā un sociālā kohēzija un 
tās var būt veiksmīgas vienīgi tad, ja tiek 
apspriestas ar sociālajiem partneriem;

Or. en
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Grozījums Nr. 26
Marian Harkin

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka dažās valstīs parāda 
attiecība pret IKP vēl aizvien pieaug un ka 
šajās dalībvalstīs ir jāpaplašina 
nodarbinātību un izaugsmi veicinošie 
pasākumi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b pauž nožēlu par Komisijas 
ieteikumiem dalībvalstīm ar augstām 
nodokļu likmēm palielināt iekšējo 
pieprasījumu, uzskatot šos ieteikumus par 
nepietiekamiem, kā arī pauž nožēlu par 
koncentrēšanos uz sociālās 
apdrošināšanas iemaksu samazināšanu, 
nevis uz neto algu palielināšanu; mudina 
Komisiju pārskatīt šos ieteikumus;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
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saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 
darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām;

Or. pt

Grozījums Nr. 29
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 
darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 
darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju, kā arī pielāgotu darbinieku 
prasmes darba tirgus vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 
darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus un apkarotu 
darba tirgus segmentāciju; konstatē, ka kā 
pārejas pasākums dalībvalstīs valsts 
iestādēm būs jāīsteno apmācības un 
darbavietu izveides subsidēšana, lai 
novērstu ilgtermiņa bezdarbu un sniegtu 
jaunatnei iespējas atrast darbu; šajā 
sakarā aicina dalībvalstis, Komisiju un 
Padomi izveidot ieguldījumu 
programmas, lai radītu ilgtspējīgas 
darbavietas, un konstatē, ka, lai 
ilgtspējīgā veidā apkarotu bezdarbu, ir 
jānosaka saistoši mērķi dalībvalstīs 
veicamajiem ieguldījumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva, 
visaptveroša un iekļaujoša darba tirgus 
pasākumus, piemēram, apmācības un 
nodarbinātības dienestus, un ieviest 
turpmākas reformas, lai veicinātu piekļuvi 
darbavietām, novērstu agru izstāšanos no 
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darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

darba tirgus, samazinātu darba izmaksas un 
apkarotu darba tirgus segmentāciju;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 
darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
darba tirgū; aicina dalībvalstis, kurās ir 
zema līdzdalība darba tirgū, apspriežoties 
ar sociālajiem partneriem, pastiprināt 
aktīva darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi kvalitatīvām darbavietām,
veicinātu darba un ģimenes dzīves 
saskaņošanu, novērstu agru izstāšanos no 
darba tirgus, pārceltu darbaspēka nodokļu 
slogu uz vides nodokļu jomu, tādējādi 
samazinot darba izmaksas, un apkarotu 
darba tirgus segmentāciju; uzsver 
nepieciešamību nodrošināt darbavietu 
kvalitātes ilgtspējību un aktīvi apkarot 
nodarbināto cilvēku aizvien pieaugošo 
nabadzību;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marian Harkin

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 

4. atzīmē, ka visas dalībvalstis ir 
saņēmušas ieteikumus saistībā ar līdzdalību 
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darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, samazinātu 
darba izmaksas un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

darba tirgū; aicina dalībvalstis ar augstu 
bezdarba līmeni, apspriežoties ar 
sociālajiem partneriem, pastiprināt aktīva 
darba tirgus pasākumus, piemēram, 
apmācības un nodarbinātības dienestus, un 
ieviest turpmākas reformas, lai veicinātu 
piekļuvi darbavietām, novērstu agru 
izstāšanos no darba tirgus, uzlabotu 
konkurētspēju un apkarotu darba tirgus 
segmentāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a norāda, cik būtiski ir palielināt un 
stiprināt pensijas un algas, jo īpaši valstīs 
ar vājāku ekonomiku, lai atjaunotu to 
iekšējo tirgu un uzlabotu darbinieku un 
viņu ģimenes locekļu dzīves apstākļus;

Or. pt

Grozījums Nr. 35
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzinīgi vērtē Komisijas konkrētai 
valstij adresētos ieteikumus vides nodokļu 
jomā; uzsver, ka darbaspēka nodokļu 
sloga pārcelšana uz vides nodokļu jomu 
un videi kaitīgo subsīdiju izskaušana 
atstās pozitīvu ietekmi uz budžeta, 
nodarbinātības, sociālo un vides jomu, un 
aicina Komisiju vides nodokļu jautājumus 
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noteikt par prioritāti gaidāmajā ikgadējā 
izaugsmes pētījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž nožēlu, ka nevienā konkrētai 
valstij adresētajā ieteikumā nav risināta 
problēma, kas saistīta ar darbaspēka 
nodokļu sistēmas ietekmi uz ilgtermiņa 
ieguldījumiem un to sniegtajiem 
rezultātiem izveidoto darbavietu izteiksmē;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b pauž nožēlu par konkrētai valstij 
adresētajiem ieteikumiem, kuru mērķis ir 
atalgojuma noteikšanas un darba 
koplīgumu noslēgšanas decentralizācija; 
aicina Komisiju nākotnē atturēties no 
šādiem ieteikumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sergio Gutiérrez Prieto
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka stāvoklis ar jauniešu 
bezdarbu ir jo īpaši satraucošs un ka ir 
vajadzīga steidzama rīcība; pieprasa 
Eiropas Jaunatnes nodarbinātības paktu, ar 
kuru stājas spēkā jau sen norunātie 
pasākumi un tiek paredzēti jauni resursi un 
pasākumi cīņai pret jaunatnes bezdarbu;

5. atgādina, ka stāvoklis ar jauniešu 
bezdarbu ir jo īpaši satraucošs un ka ir 
vajadzīga steidzama rīcība; pieprasa, lai ar
Eiropas Jaunatnes nodarbinātības paktu
tiktu pilnīgoti un ieviesti praksē pasākumi, 
par kuriem tika panākta vienošanās 
2012. gada jūnija Izaugsmes un 
nodarbinātības paktā, un tiktu pieņemti
jauni resursi un pasākumi;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka stāvoklis ar jauniešu 
bezdarbu ir jo īpaši satraucošs un ka ir 
vajadzīga steidzama rīcība; pieprasa 
Eiropas Jaunatnes nodarbinātības paktu, ar 
kuru stājas spēkā jau sen norunātie 
pasākumi un tiek paredzēti jauni resursi un 
pasākumi cīņai pret jaunatnes bezdarbu;

5. atgādina, ka stāvoklis ar jauniešu 
bezdarbu ir jo īpaši satraucošs un ka ir 
vajadzīga steidzama rīcība; pieprasa 
Eiropas Jaunatnes nodarbinātības paktu, ar 
kuru stājas spēkā jau sen norunātie 
pasākumi un tiek paredzēti jauni resursi un 
pasākumi cīņai pret jaunatnes bezdarbu, 
tādējādi samazinot to jauniešu skaitu, kas 
nav iesaistīti ne darba tirgū, ne izglītībā 
vai apmācībā (NEET), un nabadzību 
jaunatnes vidū, ņemot vērā kvalitātes 
aspektus, kas attiecas uz pienācīgu 
nodarbinātību, kurā pilnībā tiek ievēroti 
galvenie darba standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Pervenche Berès
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a gaida Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas prioritāro īstenošanu saskaņā 
ar EMPL komitejas aicinājumu, ko tā 
izteica savos konkrētai valstij adresēto 
ieteikumu grozījumos;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas; ar gandarījumu norāda, ka šos 
līdzekļus var izmantot nākamo finanšu 
shēmu pirmo divu gadu laikā; atgādina, 
ka ar šo līdzekļu apjomu tomēr nepietiek 
un ka tam būtu jābūt tikai sākotnējai 
līdzekļu daļai, ar kuru apkarot jaunatnes 
bezdarbu; uzsver, ka Starptautiskā Darba 
organizācija (SDO) ir aprēķinājusi, ka ir 
vajadzīgs EUR 21 miljards, lai īstenotu 
efektīvu programmu jaunatnes bezdarba 
apkarošanai ES;

Or. es

Grozījums Nr. 42
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un konstatē, ka ar 
EUR 6 miljardu piešķiršanu Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvai kā nākamās DFS 
daļai nepietiek, lai ilgtspējīgā veidā varētu 
apkarot jaunatnes bezdarbu; aicina 
Padomi sniegt finansiālu palīdzību 
dalībvalstīm (jo tā to patiesi var), lai tās 
varētu īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 43
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas un efektīvi izmantot pieejamos 
resursus, pasākumus koncentrējot uz tām 
grupām, kas atrodas vissarežģītākajā 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 6. norāda uz Padomes pieņemto garantiju 
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garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

jauniešiem un EUR 6 miljardu piešķiršanu 
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai kā 
nākamās DFS daļai; aicina dalībvalstis 
īstenot garantijas jauniešiem shēmas; šajā 
kontekstā atsaucas uz SDO pētījumu
„Eurozonas nodarbinātības krīze. 
Tendences un politikas risinājumi”, kurā 
ir norādīts, ka EUR 21 miljarda 
ieguldīšana ir vajadzīga, lai patiesi 
ietekmētu jaunatnes bezdarba līmeni, 
tādējādi parādot, ka budžetā paredzētā 
summa ir acīmredzami nepietiekama šā
uzdevuma izpildei;

Or. pt

Grozījums Nr. 45
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas; uzsver, ka saskaņā ar SDO 
sniegto informāciju ir vajadzīgs 
EUR 21 miljards1, lai garantijas 
jauniešiem shēmas efektīvi īstenotu tikai 
eiro zonā vien, savukārt jaunatnes 
bezdarba ikgadējās izmaksas Savienībā 
kopumā sastāda EUR 153 miljardus, kas 
ir 1,2 % no ES IKP2; tāpēc aicina 
dalībvalstis palielināt to centienus apkarot 
jaunatnes bezdarbu;
__________________
1 Sk. Starptautiskā Darba organizācija. 
Eurozonas nodarbinātības krīze. 
Tendences un politikas risinājumi. 
Ženēva, 2012. gads.
2 Sk. Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds (Eurofound). NEET —
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jaunieši, kas nav iesaistīti ne darba tirgū, 
ne izglītībā, ne apmācībā. Raksturojums, 
izmaksas un politikas reakcija Eiropā. 
Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 
Luksemburga, 2012. gads.

Or. de

Grozījums Nr. 46
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas; aicina Komisiju un Padomi 
nodrošināt, ka arī dalībvalstis pārmērīga 
budžeta deficīta novēršanas procedūrā 
paredz fiskālās iespējas izmantot šos 
pasākumus, jo īpaši uz laiku izslēdzot 
dalībvalstu sniegto jaunatnes bezdarba 
apkarošanas pasākumu līdzfinansējumu 
no pārmērīga budžeta deficīta 
aprēķiniem;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 

6. atzinīgi vērtē Padomes pieņemto 
garantiju jauniešiem un EUR 6 miljardu 
piešķiršanu Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvai kā nākamās DFS daļai; aicina 
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dalībvalstis īstenot garantijas jauniešiem 
shēmas;

dalībvalstis steidzami īstenot garantijas 
jauniešiem shēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Marian Harkin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver nepieciešamību nodrošināt 
nodokļu sistēmu lielāku taisnīgumu, jo 
īpaši progresīvākas nodokļu sistēmas un 
nodokļu bāzes pārcelšanu no darbaspēka 
uz citiem avotiem;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
strukturālo finansējumu, lai to 
mērķtiecīgi novirzītu jaunatnei; atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darbvietu mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;

7. pauž neapmierinātību ar jauniešu 
nodarbinātības darba grupu sasniegumiem 
dalībvalstīs ar visaugstākajiem jaunatnes 
bezdarba līmeņiem pēc ES strukturālā 
finansējuma pārplānošanas; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darba mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;

Or. es



AM\944149LV.doc 27/47 PE516.693v01-00

LV

Grozījums Nr. 50
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
strukturālo finansējumu, lai to mērķtiecīgi 
novirzītu jaunatnei; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darbvietu mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
strukturālo finansējumu, lai to mērķtiecīgi 
novirzītu jaunatnei; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darba mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti; tomēr 
vienlaikus konstatē, ka mobilitātei jābūt 
brīvprātīgai un tā nedrīkst ierobežot 
centienus uz vietas izveidot darbavietas un 
apmācību vietas;

Or. de

Grozījums Nr. 51
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
strukturālo finansējumu, lai to mērķtiecīgi 
novirzītu jaunatnei; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas
darbvietu mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
strukturālo finansējumu, lai to mērķtiecīgi 
novirzītu jaunatnei; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darba mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti; aicina 
Komisiju ierosināt stažēšanās kvalitātes 
sistēmu, kura cita starpā aptvertu taisnīga 
atalgojuma kritērijus, stažēšanās 
rezultātus, darba apstākļu aspektus un 
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darba drošības un veselības standartus; 
aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas 
sociālos partnerus vērienīgi izmantot 
Eiropas Māceklību alianses sniegtās 
iespējas;

Or. de

Grozījums Nr. 52
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
strukturālo finansējumu, lai to mērķtiecīgi 
novirzītu jaunatnei; atzinīgi vērtē 
Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darbvietu mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;

7. mudina Komisiju turpināt jauniešu 
nodarbinātības darba grupu darbu, lai 
palīdzētu dalībvalstīm ar visaugstākajiem 
jaunatnes bezdarba līmeņiem pārplānot ES 
2007.–2013. gada daudzgadu finanšu 
shēmas strukturālo finansējumu, lai to 
mērķtiecīgi novirzītu jaunatnei; atzinīgi 
vērtē Komisijas nodomu pilnveidot Eiropas 
darba mobilitātes portālu (EURES), 
pastiprinot un paplašinot tā darbības un jo 
īpaši veicinot jaunatnes mobilitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka, ņemot vērā to darbinieku, 
jo īpaši jauniešu, skaitu, kuri pamet savas 
izcelsmes valstis, lai dotos uz citām ES 
dalībvalstīm darba iespēju meklējumos, 
steidzami ir jāizstrādā piemēroti pasākumi 
šādā veidā iegūto sociālo tiesību, jo īpaši 
tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu un 
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pensiju, pārvedamības nodrošināšanai; 
uzskata, ka, ņemot vērā šo situāciju, 
Eiropas darba mobilitātes portālam 
(EURES) ir aktīvāk jāstrādā kā 
starpniekam nodarbinātības jautājumos 
starp dažādām dalībvalstīm; atzinīgi vērtē 
uzlabojumus Eiropas darba mobilitātes 
portālā un aicina kopā ar dalībvalstīm tā 
vajadzībām izstrādāt īpašu stratēģiju;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzinīgi vērtē to, ka pirmo reizi daži 
konkrētai valstij adresētie ieteikumi risina 
dalībvalstu konkrēto situāciju saistībā ar 
nabadzību; stingri nosoda to, ka neviens 
konkrētai valstij adresētais ieteikums 
nerisina jautājumus saistībā ar 
gadījumiem, kad sievietes tiek izslēgtas no 
darba tirgus un nav paredzēti nekādi 
pasākumi to iekļaušanai darba tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Marian Harkin

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina dalībvalstis izveidot shēmas, kas 
ļautu MVU vieglāk piekļūt finansējumam, 
lai tādējādi sekmētu nodarbinātības 
pieaugumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Marian Harkin

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver vajadzību nodrošināt lielāku 
fiskālo elastību, lai varētu apmierināt 
dažādu dalībvalstu konkrētās vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Marian Harkin

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka īpaša rīcība ir vajadzīga, lai 
palielinātu sieviešu, gados vecāku 
darbinieku un darbinieku ar invaliditāti 
līdzdalību darba tirgū, nodrošinot 
iedarbīgus stimulus, lai atgrieztos un 
paliktu darbā; atgādina, ka ar agrīnas 
bērnības izglītību un bērnu aprūpi saistīto 
dienestu kvalitātei, pieejamībai un 
piekļūstamībai ir izšķirīga nozīme;

8. uzsver, ka īpaša rīcība ir vajadzīga, lai 
palielinātu sieviešu, gados vecāku 
darbinieku un darbinieku ar invaliditāti 
līdzdalību darba tirgū, nodrošinot 
iedarbīgus stimulus, lai atgrieztos un 
paliktu darbā; atgādina, ka ar agrīnas 
bērnības izglītību, bērnu aprūpi un veco 
ļaužu aprūpi saistīto dienestu kvalitātei, 
pieejamībai un piekļūstamībai ir izšķirīga 
nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ilgtermiņa bezdarbnieki ir 
jāatbalsta ar aktivizēšanas stimuliem, 
piemēram, programmām par labklājību 
darbā, un pienācīgām pabalstu sistēmām, 
no jauna piesaistot darba tirgum;

9. uzsver, ka ilgtermiņa bezdarbnieki ir 
jāatbalsta ar aktivizēšanas stimuliem, 
piemēram, programmām par labklājību 
darbā, un vajadzībām atbilstošām pabalstu 
sistēmām, no jauna piesaistot darba tirgum;

Or. de

Grozījums Nr. 59
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. uzsver, ka ilgtermiņa bezdarbnieki ir 
jāatbalsta ar aktivizēšanas stimuliem, 
piemēram, programmām par labklājību 
darbā, un pienācīgām pabalstu sistēmām,
no jauna piesaistot darba tirgum;

9. uzsver, ka ilgtermiņa bezdarbnieki ir 
jāatbalsta ar darbavietu izveides un 
integrētu aktīvas iekļaušanas pieeju 
palīdzību, tostarp ar pozitīviem 
aktivizēšanas stimuliem, piemēram, 
personalizētām karjeras konsultācijām un 
programmām par labklājību darbā, 
pienācīgām pabalstu sistēmām un piekļuvi 
kvalitatīviem pakalpojumiem, lai palīdzētu 
viņiem no jauna iesaistīties darba tirgū un 
piekļūt kvalitatīvām darbavietām;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka dalībvalstīm rūpīgi ir 
jāievieš pasākumi darbinieku drošības 
stiprināšanai, izskaužot nestabilas 
nodarbinātības formas un nestandarta 
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līgumu nosacījumus, lai ierobežotu un 
samazinātu tādas nedrošas 
nodarbinātības gadījumu skaitu, kuras 
ļaunprātīgai izmantošanai vajadzētu būt 
sodāmai; norāda, ka tāpēc dalībvalstis ir 
atbildīgas par to, lai tiktu ieviesta drošu 
un uzticamu darba līgumu kombinācija, 
aktīva un integrējoša darba tirgus 
politika, mūžizglītība un efektīvas augstas 
kvalitātes sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, kā arī nepārprotamas tiesības 
bezdarbniekiem saņemt atbilstošus 
pabalstus un pielāgotus pasākumus, lai 
viņi varētu atrast kvalitatīvas darba vai 
apmācības iespējas un vajadzības 
gadījumā uzlabotu savas prasmes un 
zināšanas;

Or. pt

Grozījums Nr. 61
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka lielais pakalpojumu 
sektora ekonomikas un darbavietu 
potenciāls joprojām nav pietiekami 
izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi 
īstenot ES Pakalpojumu direktīvu; aicina 
dalībvalstis novērst šķēršļus 
mazumtirdzniecības nozarē un 
pārmērīgus ierobežojumus 
profesionālajiem pakalpojumiem un 
reglamentētās profesijās;

10. atgādina, ka lielais pakalpojumu 
sektora ekonomikas un darbavietu 
potenciāls joprojām nav pietiekami 
izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi 
īstenot ES Pakalpojumu direktīvu;
vienlaikus konstatē, ka atalgojuma un 
sociālie standarti ir jāievēro visās jomās;
aicina dalībvalstis visās jomās, uz kurām 
neattiecas starp sociālajiem partneriem 
noslēgtie koplīgumi, ieviest tiesību aktos 
noteiktu minimālo algu, kura būtu 
pamatota uz attiecīgajā nozarē parasti 
izmantoto koplīgumu nosacījumiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 62
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka lielais pakalpojumu 
sektora ekonomikas un darbavietu 
potenciāls joprojām nav pietiekami 
izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi 
īstenot ES Pakalpojumu direktīvu; aicina 
dalībvalstis novērst šķēršļus 
mazumtirdzniecības nozarē un pārmērīgus 
ierobežojumus profesionālajiem 
pakalpojumiem un reglamentētās 
profesijās;

10. atgādina, ka lielais pakalpojumu 
sektora ekonomikas un darbavietu 
potenciāls joprojām nav pietiekami
izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi 
īstenot ES Pakalpojumu direktīvu; aicina 
dalībvalstis novērst šķēršļus 
mazumtirdzniecības nozarē un pārmērīgus 
ierobežojumus profesionālajiem 
pakalpojumiem un reglamentētās 
profesijās; vienlaikus aicina novērst 
darbaspēka brīvas pārvietošanās šķēršļus, 
lai uzlabotu mobilitāti un optimizētu ES 
cilvēkkapitāla izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka lielais pakalpojumu 
sektora ekonomikas un darbavietu 
potenciāls joprojām nav pietiekami 
izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi 
īstenot ES Pakalpojumu direktīvu; aicina
dalībvalstis novērst šķēršļus 
mazumtirdzniecības nozarē un 
pārmērīgus ierobežojumus 
profesionālajiem pakalpojumiem un 
reglamentētās profesijās;

10. atgādina par valsts iestāžu būtisko 
lomu sociālo tiesību aizsardzībā; aicina 
dalībvalstis stiprināt šādas iestādes, nevis 
īstenot politiku, kas paredz valsts iestāžu 
darbinieku atlaišanu; uzsver, ka privāto 
iestāžu pakalpojumu izmantošana 
nedrīkst notikt uz valsts iestāžu 
darbinieku skaita samazināšanas rēķina;

Or. pt
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Grozījums Nr. 64
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. atgādina, ka lielais pakalpojumu 
sektora ekonomikas un darbavietu 
potenciāls joprojām nav pietiekami 
izmantots; aicina pilnā mērā un pareizi 
īstenot ES Pakalpojumu direktīvu; aicina 
dalībvalstis novērst šķēršļus 
mazumtirdzniecības nozarē un pārmērīgus 
ierobežojumus profesionālajiem 
pakalpojumiem un reglamentētās 
profesijās;

10. atgādina, ka viss pakalpojumu sektora 
ekonomikas un darbavietu potenciāls 
joprojām nav pietiekami izmantots; aicina 
pilnā mērā un pareizi īstenot ES 
Pakalpojumu direktīvu, vienlaikus 
aizsargājot valsts iestāžu pienākumu 
veikšanu, kas ikvienam var nodrošināt 
vispārēju piekļuvi cenas ziņā pieejamiem 
un kvalitatīviem pakalpojumiem; aicina 
dalībvalstis īpaši ieguldīt kvalitatīvos 
sociālajos pakalpojumos; aicina 
dalībvalstis novērst šķēršļus 
mazumtirdzniecības nozarē un pārmērīgus 
ierobežojumus profesionālajiem 
pakalpojumiem un reglamentētās 
profesijās;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver videi nekaitīgās ekonomikas 
darbavietu izveides potenciālu, kas 
saskaņā ar Komisijas aplēsēm laikā līdz 
2020. gadam varētu nodrošināt 5 miljonus 
darbavietu tikai energoefektivitātes un 
atjaunojamo enerģijas avotu nozarēs vien, 
ar noteikumu, ka tiek īstenota vērienīga 
klimata un enerģētikas politika; aicina 
dalībvalstis nodrošināt pietiekami lielus 
ieguldījumus šajās nozarēs, prognozēt 
nākotnē pieprasītās darbinieku prasmes 
un garantēt videi nekaitīgo darbavietu 
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kvalitāti; aicina Komisiju 2014. gada 
ikgadējā izaugsmes pētījumā kā galveno 
prioritāti iekļaut videi nekaitīgās 
ekonomikas darbavietu izveides 
potenciāla izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a aicina Eiropas Komisiju pēc debatēm 
plenārsēdēs par EMS sociālo dimensiju 
un pēc Eiropas Parlamenta 
EMPL komitejas 2013. gada 9. jūlijā 
organizētās uzklausīšanas sagatavot zaļo 
grāmatu par minimālo bezdarbnieka 
pabalsta apjomu eiro zonā kā 
automātiskas stabilizācijas instrumentu;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un 
apmācības sistēmu neatbilstību tirgus
prasībām; atzinīgi vērtē arodizglītības un 
apmācības sistēmu reformas, ko 
uzsākušas vairākas dalībvalstis, lai
prasmes un kompetences, jo īpaši 
jauniešu, pielāgotu darba tirgus
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 

11. atgādina, ka visām dalībvalstīm 
jāpieliek lielākas pūles, lai pielāgotu savas
izglītības sistēmas darba tirgus 
vajadzībām; pauž nožēlu, ka Komisija 
savos ieteikumos nav vērsusi dalībvalstu 
uzmanību uz šo jautājumu;
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dalībvalstīm nepieciešama turpmāka 
rīcība un ieguldījumi izglītības un 
apmācības jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 68
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
atzinīgi vērtē arodizglītības un apmācības 
sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus 
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā;

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
atzinīgi vērtē arodizglītības un apmācības 
sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus 
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā; konstatē, ka taupības pasākumi un 
budžeta konsolidācijas prasības nedrīkst 
kavēt ieguldījumus apmācībā un drošās 
un stabilās darbavietās;

Or. de

Grozījums Nr. 69
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
atzinīgi vērtē arodizglītības un apmācības 

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
uzskata, ka izglītības un/vai apmācības 
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sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus 
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā;

iestādēm saviem izglītojamajiem ir 
jānodrošina prakses iespējas, lai 
papildinātu izglītības programmas un 
ļautu viņiem gūt pieredzi izvēlētajā 
mācību jomā, tādējādi uzlabojot viņu 
mācību pieredzi un izpratni par darba 
praksi; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā;

Or. pt

Grozījums Nr. 70
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un 
apmācības sistēmu neatbilstību tirgus 
prasībām; atzinīgi vērtē arodizglītības un 
apmācības sistēmu reformas, ko uzsākušas 
vairākas dalībvalstis, lai prasmes un 
kompetences, jo īpaši jauniešu, pielāgotu 
darba tirgus vajadzībām; atgādina, ka 
gandrīz visām dalībvalstīm nepieciešama 
turpmāka rīcība un ieguldījumi izglītības 
un apmācības jomā;

11. atzinīgi vērtē arodizglītības un 
apmācības sistēmu reformas, ko uzsākušas 
vairākas dalībvalstis, lai prasmes un 
kompetences, jo īpaši jauniešu, pielāgotu 
darba tirgus vajadzībām; šajā kontekstā 
uzsver divkāršas apmācības sistēmu 
priekšrocības; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 71
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
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„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
atzinīgi vērtē arodizglītības un apmācības 
sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus 
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā;

„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām un 
darbinieku vajadzībām; atzinīgi vērtē 
arodizglītības un apmācības sistēmu 
reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus un 
(nākotnes) darbinieku vajadzībām; 
atgādina, ka gandrīz visām dalībvalstīm 
nepieciešama turpmāka rīcība un 
ieguldījumi izglītības un apmācības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Marian Harkin

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
atzinīgi vērtē arodizglītības un apmācības 
sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus 
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības un apmācības 
jomā;

11. atgādina par prasmju neatbilstību un 
„vājajām vietām” daudzos reģionos un 
nozarēs un noteiktu izglītības un apmācības 
sistēmu neatbilstību tirgus prasībām; 
atzinīgi vērtē arodizglītības un apmācības 
sistēmu reformas, ko uzsākušas vairākas 
dalībvalstis, lai prasmes un kompetences, 
jo īpaši jauniešu, pielāgotu darba tirgus 
vajadzībām; atgādina, ka gandrīz visām 
dalībvalstīm nepieciešama turpmāka rīcība 
un ieguldījumi izglītības, apmācības, 
pētniecības, inovāciju un attīstības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Nadja Hirsch

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

11.a konstatē, ka papildus izglītības un 
apmācības nozares reformai ir vajadzīga 
arī ilgtermiņa, ilgtspējīga un uz 
kritērijiem balstīta imigrācijas stratēģija, 
lai reaģētu uz kvalificēta darbaspēka 
trūkumu un demogrāfiskajām 
pārmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības;
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas; uzsver, ka ekonomiskās un 
sociālās situācijas pasliktināšanās 
vairākās dalībvalstīs ir izsmēlusi valsts 
rīcībā esošo fiskālās stabilizācijas 
instrumentu sniegtās iespējas, savukārt 
citās dalībvalstīs vēl ir saglabājušās to 
rezerves; aicina Komisiju pēc iespējas 
drīzāk nākt klajā ar Eiropas līmeņa
automātiskas stabilizācijas instrumenta 
priekšlikumu, kā definēts tās 2012. gada 
decembra plānā;

Or. es
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Grozījums Nr. 75
Jutta Steinruck

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas; konstatē, ka taupības 
pasākumi budžetu konsolidācijas nolūkos 
nedrīkst novest pie situācijas, kurā 
attiecīgie cilvēki vairs nevar saņemt 
vajadzīgos atbalsta maksājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Danuta Jazłowiecka

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
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pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas, kā arī ieguldīt profilakses 
pasākumos;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Evelyn Regner

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

12. atzīmē, ka krīze un tai sekojošā 
taupības politika ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 

12. atzīmē, ka krīze, kuru vēl vairāk 
saasināja cikliskas fiskālās konsolidācijas 
politika, ir atstājusi smagu un ilgstošu 
ietekmi uz bezdarba līmeni un sociālo 
situāciju dalībvalstīs, kas ir izraisījis 
nepanesamu nabadzības un sociālās 
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nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

atstumtības palielināšanos, tostarp bērnu 
nabadzību, bezpajumtniecību, sociālo 
nevienlīdzību, nodarbinātu personu 
nabadzību un mājsaimniecību pārmērīgas 
parādsaistības; aicina Komisiju un Padomi
šajā kontekstā pārskatīt fiskālās 
konsolidācijas norisi un laika grafiku un 
pagarināt pārmērīgu budžeta deficītu 
koriģēšanas termiņus, lai dotu iespēju 
izveidot darbavietas; aicina dalībvalstis 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Emer Costello

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas;

12. atzīmē, ka krīze ir atstājusi smagu un 
ilgstošu ietekmi uz bezdarba līmeni un 
sociālo situāciju dalībvalstīs, kas ir 
izraisījis nepanesamu nabadzības un 
sociālās atstumtības palielināšanos, tostarp 
bērnu nabadzību, bezpajumtniecību, 
nodarbinātu personu nabadzību un 
mājsaimniecību pārmērīgas parādsaistības; 
aicina dalībvalstis šajā kontekstā 
pastiprināt drošības tīklu darbību un 
nodrošināt efektivitāti labklājības 
sistēmām, kuras risina ietekmēto personu 
problēmas; mudina Komisiju ņemt vērā 
ekonomikas korekciju programmu ietekmi 
uz progresu stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatmērķu sasniegšanā dalībvalstīs, 
kuras saskārušās ar finansiālām 
grūtībām, un panākt vienošanos par 
korekciju programmu saskaņošanu ar 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a šajā sakarā uzskata, ka valsts pensiju 
sistēmas zināmā mērā mazina negatīvo 
sociālo ietekmi; pauž nožēlu, ka Komisijas 
ieteikumi, jo īpaši tie, kas attiecas uz 
tiesību aktos noteikto pensionēšanās 
vecumu un tā saistību ar paredzamo 
dzīves ilgumu, tika izstrādāti, neņemot 
vērā Eiropas Parlamenta ieteikumus, kuri
minēti tā ziņojumos par zaļajām un 
baltajām grāmatām par pensijām;

Or. es

Grozījums Nr. 81
Inês Cristina Zuber

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a uzsver, ka, lai dalībvalstis no 
ekonomikas un sociālās krīzes varētu 
izkļūt spēcīgākas, lai tās varētu baudīt 
lielāku izaugsmes līmeni un ilgtermiņā 
nodrošināt finansējumu savām 
labklājības sistēmām, tām ir jāveicina 
kvalitatīvu valsts iestāžu izveide, pilnībā 
izmantojot tajās strādājošā darbaspēka 
potenciālu, garantējot darbinieku tiesību 
ievērošanu un sekmējot koplīgumu 
noslēgšanu un valsts garantētu, vispārīgi 
pieejamu sociālo nodrošinājumu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. atzinīgi vērtē to, ka šajā gadā daudzas 
dalībvalstis pielika lielākas pūles, lai 
iesaistītu valsts parlamentu, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību valsts 
reformu programmu izstrādē; uzsver, ka 
visu ieinteresēto personu iesaistīšanās 
nepieciešamo reformu izstrādē ir būtiski 
nozīmīga to izpildei un veiksmei.

13. atzinīgi vērtē to, ka šajā gadā daudzas 
dalībvalstis pielika lielākas pūles, lai 
iesaistītu valsts parlamentu, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību valsts 
reformu programmu izstrādē; aicina 
Komisiju pieprasīt, lai dalībvalstis 
nodrošinātu valsts parlamenta un sociālo
ieinteresēto personu līdzdalību valsts 
reformu programmu un stabilitātes un 
konverģences programmu izstrādē.

Or. es

Grozījums Nr. 83
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. atzinīgi vērtē to, ka šajā gadā daudzas
dalībvalstis pielika lielākas pūles, lai 
iesaistītu valsts parlamentu, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību valsts 
reformu programmu izstrādē; uzsver, ka 
visu ieinteresēto personu iesaistīšanās 
nepieciešamo reformu izstrādē ir būtiski 
nozīmīga to izpildei un veiksmei.

13. atzinīgi vērtē to, ka dažas dalībvalstis 
pielika lielākas pūles, lai iesaistītu valsts 
parlamentu, sociālos partnerus un 
pilsonisko sabiedrību valsts reformu 
programmu izstrādē, kā arī, lai aicinātu 
tos sniegt savu ieguldījumu konkrētām 
valstīm adresēto ieteikumu izstrādē, taču 
vienlaikus uzsver, ka vēl ir daudz darāmā, 
lai nodrošinātu pietiekamu leģitimitāti un 
atbildības uzņemšanos; uzsver, ka visu 
ieinteresēto personu iesaistīšanās vērienīgu 
valsts reformu programmu un konkrētai 
valstij adresēto ieteikumu, kas var 
nodrošināt ES 2020 mērķu sasniegšanu,
izstrādē ir būtiski nozīmīga to izpildei un 
veiksmei; aicina Komisiju izstrādāt 
pamatnostādņu kodeksu ieinteresēto 
personu iesaistīšanai, kas tiktu uzraudzīta 
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Eiropas pusgada ietvaros, un atbalstīt 
finansējumu sistemātiskai dalībvalstu 
līmeņa ieinteresēto personu iesaistīšanai 
Eiropas pusgadā, kurā valstu reformu 
programmām nepieciešams pievienot 
ieinteresēto personu sniegto informāciju, 
kā arī kopā ar Eiropas Parlamentu un 
iesaistot ieinteresētās personas, reizi gadā 
rīkot uzklausīšanu, lai izvērtētu izvirzīto 
mērķu sasniegšanā gūtos panākumus un 
iesniegtu priekšlikumus konkrētai valstij 
adresētiem ieteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Emer Costello

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. atzinīgi vērtē to, ka šajā gadā daudzas 
dalībvalstis pielika lielākas pūles, lai 
iesaistītu valsts parlamentu, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību valsts 
reformu programmu izstrādē; uzsver, ka 
visu ieinteresēto personu iesaistīšanās 
nepieciešamo reformu izstrādē ir būtiski 
nozīmīga to izpildei un veiksmei.

13. atzinīgi vērtē to, ka šajā gadā daudzas 
dalībvalstis pielika lielākas pūles, lai 
iesaistītu valsts parlamentu, sociālos 
partnerus un pilsonisko sabiedrību valsts 
reformu programmu izstrādē; atkārtoti 
pauž aicinājumu nodrošināt lielāku 
Eiropas pusgada demokrātisko leģitimitāti 
un uzsver, ka visu ieinteresēto personu 
iesaistīšanās nepieciešamo reformu izstrādē 
ir būtiski nozīmīga to izpildei un veiksmei.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina Komisiju un Padomi noslēgt 
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iestāžu nolīgumu ar Parlamentu, sniedzot 
Parlamentam visas tiesības sagatavot un 
apstiprināt ikgadējo izaugsmes pētījumu 
un ekonomikas politikas un 
nodarbinātības pamatnostādnes;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a pauž nožēlu, ka šis Parlamenta 
ziņojums par Komisijas ierosinātajiem 
valsts reformu plāniem tika sagatavots pēc 
to apstiprināšanas Padomē; mudina 
Komisiju pārskatīt Eiropas pusgada darba 
kalendāru, lai nodrošinātu šā procesa 
pilnīgu demokrātisko leģitimitāti, jo īpaši 
tādēļ, ka konkrētai valstij adresētie 
ieteikumi dalībvalstīm kļūst saistoši pēc 
sešu tiesību aktu kopuma 
apstiprināšanas;

Or. es

Grozījums Nr. 87
Pervenche Berès

Atzinuma projekts
13.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.a aicina Komisiju šo atzinumu pilnībā 
iekļaut 2014. gada ikgadējā izaugsmes 
pētījuma izstrādē;

Or. en
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Grozījums Nr. 88
Marije Cornelissen

Atzinuma projekts
13.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

13.b aicina Komisiju nākt klajā ar 
priekšlikumu ievērojami stiprināt un 
uzlabot sociālo partneru iesaistīšanos 
Eiropas pusgada sociālo un 
nodarbinātības jautājumu politikas 
pamatnostādņu izstrādē, īstenošanā un 
uzraudzībā Eiropas līmenī;

Or. en


