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* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: [..].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm — stratēģijas „Eiropa 2020” integrēto pamatnostādņu II daļa
(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0193),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 148. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru 
Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0000/2010),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un [... un ...] komitejas 
atzinumus (A7–0000/2010),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 293. panta 2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. atkārtoti izsaka pastāvīgo aicinājumu Komisijai un Padomei nodrošināt, ka Parlamentam, 
veicot dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādņu pilnīgo pārskatīšanu, ir 
pietiekams laiks, kas jebkurā gadījumā nav mazāks par 5 mēnešiem, lai tas īstenotu tā 
konsultatīvo uzdevumu, kas noteikts LESD 148. panta 2. punktā;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 

(2) Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
3. punktā noteikts, ka Savienība apkaro 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
veicina sociālo taisnīgumu un aizsardzību, 
un ir paredzētas Savienības iniciatīvas, lai 
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nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar atbilstīga sociālās aizsardzības 
līmeņa nodrošināšanu un ar sociālās 
atstumtības apkarošanu.

nodrošinātu dalībvalstu sociālās politikas 
koordinēšanu. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantā noteikts, ka, 
nosakot un īstenojot savu politiku un 
darbības, Savienība ņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta līmeņa nodarbinātības
veicināšanu, atbilstīga sociālās 
aizsardzības līmeņa nodrošināšanu un ar 
sociālās atstumtības apkarošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
izaugsmi.

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēģiju nākamajai desmitgadei –
stratēģiju Eiropa 2020, lai ES varētu izkļūt 
no krīzes spēcīgāka un vērst savu 
ekonomiku uz gudru, ilgtspējīgu un 
integrējošu izaugsmi. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekļautie pieci pamatmērķi 
ir kopīgi mērķi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu vājās vietas, kas ierobežo 
nodarbinātību palielinošu izaugsmi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
"pārvarēšanas stratēģiju" ietvaros 

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
"pārvarēšanas stratēģiju" ietvaros 
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dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu 
makroekonomikas stabilitāti un publisko 
finanšu ilgtspējību, uzlabotu 
konkurētspēju, mazinātu makroekonomikas 
nelīdzsvarotību un uzlabotu darba tirgus 
darbību. Fiskālā stimula atcelšana, kad 
ekonomikas atveseļošanas process ir 
nostabilizēts, būtu jāīsteno un jākoordinē 
Stabilitātes un izaugsmes pakta ietvaros.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) „Eiropa 2020” vajadzētu kļūt par 
stratēģiju izkļūšanai no ekonomikas 
krīzes, jauna ekonomikas un sociālā 
sabrukuma novēršanai un mūsu 
ekonomikas sistēmu veicināšanai vidēji 
ilgā laikā.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas „ilgtspējīgai 
attīstībai”. Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 

(10) Tāpat dalībvalstīm savās reformu 
programmās būtu jāpievēršas "ilgtspējīgai 
attīstībai". Ilgtspējīga attīstība nozīmē, ka 
tiek veidota ilgtspējīga un konkurētspējīga 
ekonomika, kurā efektīvi tiek izlietoti 
resursi, izmaksas un ieguvumi tiek sadalīti 
taisnīgi, tiek izmantota Eiropas vadošā 
loma jaunu procesu un tehnoloģiju, tostarp 
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zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē zaļo
darbavietu radīšana un jāmodernizē 
ražošanas bāze.

zaļo tehnoloģiju izstrādes jomā. 
Dalībvalstīm būtu jāīsteno vajadzīgās 
reformas, lai mazinātu siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un efektīvi izmantotu 
resursus. Tāpat tām būtu jāuzlabo sava 
uzņēmējdarbības vide, jāstimulē noturīgu, 
zemu oglekļa emisiju izraisošu darbavietu 
radīšana un jāmodernizē ražošanas bāze.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz "integrējošu 
izaugsmi". Integrējoša izaugsme nozīmē to, 
ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, nodrošinot 
adekvātu, ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un 
aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību.

(11) Dalībvalstu reformu programmām 
jābūt vērstām arī uz „integrējošu 
izaugsmi”. Integrējoša izaugsme nozīmē 
to, ka tiek veidota vienota sabiedrība, kurā 
cilvēki spēj paredzēt izmaiņas un tās 
pārvaldīt, tādējādi aktīvi piedaloties 
sabiedrībā un ekonomikā. Tādēļ ar 
dalībvalstu reformām būtu jānodrošina 
visiem piekļuve un iespējas visos dzīves 
posmos, lai tādējādi samazinātu nabadzību 
un sociālo atstumtību, likvidējot šķēršļus 
dalībai darba tirgū, jo īpaši sievietēm, 
gados vecākiem darbiniekiem, jauniešiem, 
invalīdiem un likumīgiem migrantiem. Ar 
tām būtu arī jāpanāk, ka ekonomikas 
izaugsmes ieguvumi nonāk pie visiem 
pilsoņiem visos reģionos. Tādēļ dalībvalstu 
reformu programmu pamatā būtu jābūt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes un dzimumu 
līdztiesības paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, diskrimināciju, 
strukturālo bezdarbu un pasivitāti, 
nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu sociālo 
aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, lai 
mazinātu nabadzību.



PR\815638LV.doc 9/25 PE441.223v01-00

LV

Or. en

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) „Integrējošas izaugsmes” mērķa 
sakarā dalībvalstīm pēc Komisijas 
iniciatīvas jāparedz attiecīgs tiesiskais 
regulējums jauniem darba organizācijas 
veidiem, pievēršot uzmanību gan 
elastīgiem nodarbinātības veidiem, gan 
atbilstošam strādājošo sociālajam 
nodrošinājumam.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi.

(13) Stratēģija Eiropa 2020 jāstiprina ar 
integrētu politikas kopumu, kuru 
dalībvalstīm būtu jāīsteno pilnībā un 
vienotā tempā, lai panāktu koordinētu 
strukturālo reformu pozitīvu papildu 
ietekmi. Būtu jānodrošina dalībvalstu 
veikto pasākumu vienotība ekonomikas, 
nodarbinātības un sociālajā jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Plānojot un apgūstot ES 
finansējumu, tostarp finansējumu no 
Eiropas Sociālā fonda, Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda un Eiropas 
Globalizācijas pielāgošanas fonda, 
dalībvalstīm jāņem vērā stratēģija 
„Eiropa 2020”, un jo īpaši tās sociālie un 
nodarbinātības aspekti.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Izstrādājot un īstenojot valsts reformu 
programmas, kuru pamatā ir  pielikumā 
norādītās pamatnostādnes, dalībvalstis 
nodrošina nodarbinātības un sociālās 
politikas efektīvu pārvaldību. Visā 
programmu izstrādāšanas un īstenošanas 
procesā cieši tiek iesaistītas ieinteresētās 
aprindas, arī reģionālajā un vietējā 
līmenī, parlamentārās struktūras un 
sociālie partneri.
Balstoties uz pielikumā norādītajiem ES 
pamatmērķiem, tiek izstrādāti attiecīgi 
pakārtoti mērķi un panākto rezultātu 
rādītāji, kā arī valsts līmeņa mērķi, 
rādītāji un rezultātu apkopojumi. 
Dalībvalsts papildus pamatnostādnēm un 
ieteikumiem, ko Padome paredzējusi īpaši 
katrai valstij atsevišķi, ņem vērā šos 
mērķus un rādītājus.
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Dalībvalstis cieši pārrauga, kāda ir 
saskaņā ar attiecīgajām valstu 
programmām īstenoto reformu ietekme uz 
nodarbinātību un sociālo jomu.
Sagatavojot ziņojumus par pielikumā 
norādīto pamatnostādņu piemērošanu, 
dalībvalstis ievēro struktūru, par kuru 
panākta vienošanās ES līmenī un iekļauj 
vienus un tos pašus elementus, lai 
nodrošinātu skaidrību, pārredzamību un 
salīdzināmību visas dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. pamatnostādne — dalības darba tirgū 
palielināšana un strukturālā bezdarba 
samazināšana

7. pamatnostādne — dalības darba tirgū 
palielināšana, palielinot nodarbināto 
skaitu līdz 75 %

Or. de

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
sieviešu un vīriešu nodarbinātības rādītājs 
ir 75 %, tostarp panākot jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku lielāku dalību un likumīgo 
migrantu labāku integrāciju. Turklāt 
dalībvalstis savus nacionālos mērķus 
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nosaka tā, ka rādītājs nodarbināto vai 
apmācības procesā esošo sieviešu un 
vīriešu vidū, kuri ir vecumā no 20 līdz 24 
gadiem, tiek palielināts līdz 90 %.

Or. de

(Komisijas sagatavotajā tekstā 7. pamatnostādnes pēdējais punkts pārvietots un iekļauts 
pirms pirmā punkta Parlamenta izdarītajos grozījumos, un tas arī ir grozīts.)

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu savā darba tirgus 
politikā jāintegrē elastdrošības principi, 
kurus apstiprinājusi Eiropadome, un tie 
jāpiemēro, pilnībā izmantojot Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu, nolūkā palielināt 
dalību darba tirgū un cīnīties pret tā 
sadrumstalotību un ekonomisko pasivitāti, 
dzimumu nevienlīdzību, vienlaikus 
mazinot strukturālo bezdarbu. Elastīguma 
un sociālās drošības veicināšanas 
pasākumiem būtu jābūt gan līdzsvarotiem, 
gan savstarpēji pastiprinošiem. Tādēļ 
dalībvalstīm būtu jāievieš elastīgi un 
uzticami darba līgumi, aktīva darba tirgus 
politika, efektīva mūžizglītība, darba 
mobilitātes veicināšanas politika un 
adekvātas sociālā nodrošinājuma 
sistēmas, lai garantētu drošību darba 
maiņas laikā, kā arī skaidri noteiktas 
tiesības un pienākumi bezdarbniekiem 
aktīvi meklēt darbu. 

Lai īstenotu šo mērķi, dalībvalstis 
apņemas veicināt izaugsmi un tādējādi 
radīt jaunas darbavietas, kā arī palielināt 
īpaši mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
ekonomikas jauninājumu potenciālu un 
atbrīvot rūpniecību no administratīviem 
un ar koplīgumu nesaistītiem 
traucējumiem. Lai atvieglotu sieviešu un 
jauniešu piekļuvi darba tirgum, jārada 
priekšnosacījumi pietiekamām bērnu 
aprūpes iespējām, lai katram bērnam 
pirmsskolas vecumā varētu nodrošināt 
aprūpes vietu ārpus ģimenes, kā arī, 
sadarbojoties ar sociālajiem partneriem, 
jāizveido priekšnosacījumi arī tam, lai 
katram jaunietim sešu mēnešu laikā pēc 
skolas pabeigšanas nodrošinātu 
darbavietu, respektīvi, profesionālās 
apmācības turpmākas apmācības vietu.

Or. de
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Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, 
ar kuriem pievēršas pagaidu un 
nepastāvīgai nodarbinātībai, 
nepietiekamai nodarbinātībai un 
nedeklarētam darbam. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo. Darbavietu 
kvalitātei un nodarbinātības apstākļiem 
būtu jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu 
zemās algās un nodrošinot adekvātu 
sociālo nodrošinājumu arī tiem, kam ir 
pastāvīgi līgumi, un pašnodarbinātajiem. 
Nodarbinātības dienesti būtu jānostiprina 
un jādara pieejami visiem, tostarp 
jauniešiem un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus. 

Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
nodarbinātības rādītājs, veicot aktīvas 
iesaistes pasākumus, jo īpaši tos, kas 
paredzēti mazkvalificētām personām, 
saskaņojot apmācību un turpmāku 
kvalificēšanos ar darba tirgus 
pieprasījumu un radot subsidētas 
darbavietas personām ar invaliditāti un 
īpaši neaizsargātām personām. Turklāt 
dalībvalstīm būtu jāpalielina legālo 
migrantu nodarbinātības iespējas, 
īstenojot piemērotas programmas. 
Nepieciešamas arī novatoriskas 
programmas, ar kuru starpniecību darba 
tirgū no jauna varētu integrēt personas ar 
invaliditāti. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatbalsta darbavietu radīšana, 
jāveicina sociālie jauninājumi un 
jāpalielina nodarbinātības aģentūru 
darba kvalitāte. Jo īpaši vajadzētu padarīt 
elastīgākus noteikumus par darba laiku, 
kas ļautu noteikt darba laiku, kas atbilstu 
nepieciešamībai savienot ģimenes dzīvi un 
profesionālo darbību, kā arī nodrošinātu 
vieglāku pāreju no nodarbinātības uz 
dzīves posmu, kurā tiek saņemta pensija. 
Stratēģijas elastīguma labākai 
nodrošināšanai, lai varētu efektīvāk 
reaģēt, mainoties ražošanas cikliem, 
jāizmanto aktīva darba tirgus politika un 
atbilstošas sociālās sistēmas un lai 
darbavietas maiņa neradītu 
neproporcionāli lielus finansiālus 
apgrūtinājumus. To vajadzētu papildināt, 
nosakot viennozīmīgu pienākumu aktīvi 
atbalstīt darba meklējumus. Darba tirgū 
arvien biežāk tiek izmantotas jaunas 
darba organizēšanas formas, piemēram, 
netipisks darbs uz laiku, darbs nepilnu 
darba dienu un mājdarbs, kaut arī šīs 
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darba formas ar likumu nav 
reglamentētas. Šāda veida nodarbinātība 
nedrīkst izraisīt attiecīgo personu sociālā 
nodrošinājuma samazināšanos.

Or. de

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaņā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokļu un pabalstu 
sistēmas un valsts dienestu iespējas sniegt 
vajadzīgo atbalstu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina darbaspēka dalība, izmantojot 
politiku aktīvas novecošanas, dzimumu 
līdztiesības un vienlīdzīgas darba 
samaksas un jauniešu, invalīdu, likumīgo 
migrantu un citu neaizsargāto grupu 
integrācijas darba tirgū veicināšanai. 
Darba un privātās dzīves sabalansētības
politikai, kurā paredzēta pieejama aprūpe 
un inovācija darba organizācijā, būtu 
jābūt vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm, īpaši noturot augsti kvalificētas 
sievietes amatos zinātnes un tehnikas 
jomās. Dalībvalstīm būtu arī jālikvidē 
šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai darba 
tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās 
jomās kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, 
un jāveicina sociālā inovācija.

Šajā sakarībā Eiropas sociālo fondu 
līdzekļi pilnā apmērā būtu jāizmanto, lai 
palielinātu nodarbinātības spēju, veicot 
pasākumus personīgo spēju attīstībai un 
atbilstības panākšanai kvalitātes prasībām 
profesijās, kas būs vajadzīgas arī nākotnē. 
Profesionālās mobilitātes veicināšanai ir 
nepieciešams, lai dalībvalstis uzlabotu 
mobilitātes spēju, paredzot stimulus.

Or. de
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Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 7. pamatnostādne – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, 
paredz līdz 2020. gadam panākt, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vecumā 20-64 gadiem vidū ir 75 %, 
tostarp panākot lielāku jauniešu, gados 
vecāku darbinieku un mazkvalificētu 
strādnieku dalību un likumīgo migrantu 
labāku integrāciju.

svītrots

Or. de

(Komisijas sagatavotajā tekstā 7. pamatnostādnes pēdējais punkts pārvietots un iekļauts 
pirms pirmā punkta Parlamenta izdarītajos grozījumos.)

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 8. pamatnostādne – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. pamatnostādne kvalificēta darbaspēka 
izveide, reaģēšana uz darba tirgus 
vajadzībām, darba kvalitātes veicināšana 
un mūžizglītība

8. pamatnostādne — izglītības sistēmu 
kapacitātes uzlabošana, lai tās varētu 
pielāgot jaunajām prasībām par 
kvalitatīvi augstvērtīgāku darbu

Or. de

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka savus nacionālos 
mērķus, lai samazinātu priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
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vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību.

Or. de

(Komisijas sagatavotajā tekstā 9. pamatnostādnes pēdējais punkts pārvietots un iekļauts 
pirms 8. pamatnostādnes pirmā punkta Parlamenta izdarītajos grozījumos, un tas arī ir 

grozīts.)

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 8. pamatnostādne – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstīm būtu jāveicina ražīgums un 
iespējas atrast darbu, nodrošinot adekvātu 
zināšanu un prasmju piedāvājumu, kas 
atbilst pašreizējam un turpmākam 
pieprasījumam darba tirgū. Kvalitatīva
sākotnējā izglītība un pievilcīga 
arodapmācība jāpapildina ar efektīviem 
stimuliem mūžizglītībai, otrām iespējām, 
iespēju radīšanu ikvienam pieaugušajam 
pakāpties soli tālāk sava kvalifikācijā, kā 
arī ar mērķtiecīgu migrācijas un 
integrācijas politiku. Dalībvalstīm būtu 
jāizstrādā sistēmas iegūto zināšanu 
atzīšanai, jānovērš šķēršļi darbinieku 
profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei,
jāveicina transversālu zināšanu un radošu 
ideju apgūšana un jo īpaši jākoncentrē 
pasākumi uz palīdzību mazkvalificētajiem 
darbiniekiem un gados vecāku darbinieku 
nodarbinātības iespēju palielināšanu, 
vienlaikus stiprinot augsti kvalificētu 
darbinieku, tostarp pētnieku, apmācību, 
prasmes un pieredzi.

Augstas kvalitātes sākotnējās izglītības
nodrošināšana, kā arī pievilcīga 
arodapmācība, kas atbilst rūpniecības 
vajadzībām, ir dalībvalstu svarīgākā 
prioritāte, un tās ir uzskatāmas par 
integrēto pamatnostādņu „Eiropa 2020” 
bāzi. Tās jāpapildina ar otrām iespējām un 
efektīviem mūžizglītības stimuliem, turklāt 
sociālie partneri tiek aicināti nodrošināt 
arī tam nepieciešamos laika resursus, kā 
arī finansiāli atbalstīt tālākizglītības 
piedāvājumus. Dalībvalstis jo īpaši 
apņemas samazināt to personu skaitu, kas 
priekšlaicīgi pamet skolu, panākot, ka tie 
veido mazāk par 10 % no skolēnu skaita, 
kā arī migrācijas un integrācijas politiku 
papildināt ar valodas apmācības un 
sabiedrības mācības piedāvājumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 20

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, to apvienojot ar 
sistemātisku informāciju par jaunām darba 
vietām un iespējām, jāveicina 
uzņēmējdarbība un jāvairo iespējas 
iepriekš paredzēt, kādas prasmes būs 
nepieciešamas. Ieguldījums cilvēkresursu 
attīstībā, prasmju uzlabošana un dalība 
mūžizglītības programmās būtu jāveicina 
ar vienotiem finanšu ieguldījumiem, ko 
veic valdības, atsevišķas personas un darba 
devēji. Lai atbalstītu jauniešus un jo īpaši 
tos, kuri nestrādā un nemācās, 
dalībvalstīm sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem būtu jāīsteno programmas, lai 
palīdzētu tiem, kas nesen beiguši skolu, 
atrast pirmo darbu vai tālākas izglītības 
vai apmācības iespējas, tostarp izmantojot 
stažēšanos, kā arī strauji jāreaģē, kad 
jaunieši kļūst par bezdarbniekiem. 
Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas 
regulārai uzraudzībai būtu jāpalīdz 
noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto 
ES līdzekļi.

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem 
dalībvalstīm būtu jāuzlabo mācību 
pieejamība, izglītība un profesionālā 
orientācija, to apvienojot ar sistemātisku 
informāciju par jaunām darba vietām un 
iespējām, kā arī jāveicina 
uzņēmējdarbības iniciatīva un jāvairo 
iespējas iepriekš paredzēt, kādas kvalitātes 
prasības būs nepieciešamas. Cilvēkresursu 
attīstība, augsta kvalifikācija un 
tālākapmācība jāveicina ar vienotiem 
finanšu ieguldījumiem, ko veic atsevišķas 
personas, darba devēji un valdības.
Jebkurā laikā jānodrošina piekļuve 
kvalitatīvai izglītībai un apmācībai un 
personu, kas priekšlaicīgi pamet skolu, 
iespējas atkal iekļauties izglītības sistēmā.
Dalībvalstīm ieguldījumi izglītības sistēmā 
būtu jāveic tā, lai īstenotu mērķi 
paaugstināt strādājošo kvalifikācijas 
līmeni. Turklāt reformām, īpaši tām, kas 
saistītas ar nodarbinātības iespējām, 
vajadzētu būt vērstām uz to, lai ar 
tālākizglītības starpniecību vai izmantojot 
zināšanas informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) jomā nodrošinātu 
pamatkompetenču iegūšanu, kas 
nepieciešamas ikvienam nodarbinātajam 
panākumu gūšanai uz zinātnes 
sasniegumiem balstītā ražošanas sistēmā 
Būtu jāveic pasākumi, lai panāktu, ka 
jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm 
būtu jāpalielina izglītības sistēmu 
atvērtība un būtiskums, īpaši veidojot 
valstu kvalifikācijas sistēmas, kas radītu 
elastīgas mācību iespējas, un uzlabojot 
izglītības/apmācības un darba vides 
partnerības, lai būtiski palielinātu 
augstāka līmeņa izglītības un 
profesionālo kvalifikāciju ieguvēju skaitu.
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Or. de

(Komisijas sagatavotajā tekstā 9. pamatnostādnes pēdējais punkts pārvietots uz 
8. pamatnostādnes otro punktu Parlamenta izdarītajos grozījumos un apvienots ar to, un tas 

arī ir grozīts.)

Grozījums Nr. 21

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 8. pamatnostādne – 2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanas un 
vajadzību paredzēšanas politikas 
regulārai uzraudzībai būtu jāpalīdz 
noteikt jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 8.a pamatnostādne (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pamatnostādne — kohēzijas politikas 
reformēšana un nostiprināšana 
nodarbinātības atbalstam
Dalībvalstis apņemas savstarpēji 
piemērot, papildināt, koordinēt un 
pielāgot nacionālos mērķus tā, lai 
samazinātu ekonomikas attīstības 
nelīdzsvarotību starp reģioniem.
Dalībvalstis apzinās, ka kohēzija ir 
pamatnostādņu efektīvs atbalsta 
instruments, nevis pakārtots instruments 
reģionālo īpatnību noregulēšanai, 
atbalstot reģionus sociāli ekonomisko 
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grūtību pārvarēšanā un būtisku atšķirību 
novēršanā. Integrētas pieejas, 
daudzlīmeņu pārvaldības un partnerības 
principiem būtu jākļūst par stratēģijas 
pārvaldības un īstenošanas stūrakmeni, tā 
kā īstenošanai reģionālajā un vietējā 
līmenī ir izšķiroša nozīme kā virzošajam 
spēkam, lai no stratēģijas ekonomikas un 
sociālajā jomā gūtu labumu arī 
neskaitāmi Savienībā dzīvojoši un 
strādājoši tirgus dalībnieki, jo īpaši MVU. 
Tādēļ kohēzijas politika ir ne tikai 
pastāvīgu finansiālo piešķīrumu avots, bet 
arī spēcīgs ekonomikas attīstības un 
tādējādi arī nodarbinātības veicināšanas 
instruments visu Savienības reģionu 
ekonomikas attīstībai.
Dalībvalstīm būtu vairāk jāiegulda 
transportā, enerģētikā, telekomunikācijā 
un IT infrastruktūrā un pilnībā jāizmanto 
Eiropas struktūrfondi, saskaņojot 
noteikumus un procedūras to saņemšanai, 
lai vienkāršotu piegāžu sistēmas un 
veicinātu potenciālo ieguvēju piedalīšanos 
Savienības līdzfinansētajās programmās. 
Lai to panāktu, dalībvalstīm, izmantojot 
integrētu pieeju, būtu jāpanāk sinerģija 
starp tās kohēzijas politiku un citām 
nozaru politikas jomām — kohēzijas 
veicināšanu nevar uzskatīt par izmaksu 
faktoru, jo tās īstenošanas rezultātā tiek 
nodrošināts potenciāls un šī politika ļauj 
attīstīties neizmantotam potenciālam, 
mazina atšķirības starp valstīm un 
reģioniem, veicina Savienības reģionu 
izaugsmi un uzlabo konkurētspēju 
globalizētā pasaulē, līdzsvaro globālās 
ekonomikas krīzes ietekmi un rada 
Savienības sociālo kapitālu.

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 9. pamatnostādne – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. pamatnostādne izglītības un apmācības 
sistēmu snieguma uzlabošana visos 
līmeņos un līdzdalības augstākajā 
izglītībā palielināšana

svītrots

Lai nodrošinātu piekļuvi kvalitatīvai 
izglītībai un apmācībai un uzlabotu 
izglītības rezultātus, dalībvalstīm būtu 
jāveic efektīvi ieguldījumi izglītības un 
apmācību sistēmās, jo īpaši, lai uzlabotu 
ES darbaspēka prasmju līmeni, kas tam 
ļautu pielāgoties strauji mainīgajām 
modernā darba tirgus vajadzībām. 
Darbībai būtu jāaptver visus posmus (no 
mācībām agrā bērnībā un skolā līdz 
augstākai izglītībai, arodizglītībai un 
apmācībai, kā arī pieaugušo mācībām), 
ņemot vērā arī mācīšanos neformāla 
kontekstā. Reformām būtu jābūt vērstām 
uz to pamatzināšanu apgūšanu, kādas 
nepieciešamas ikvienam, lai sekmīgi 
darbotos uz zināšanām balstītā 
ekonomikā, jo īpaši attiecībā uz iespējām 
atrast darbu, turpmāku mācīšanos vai 
IKT prasmēm. Būtu jāveic pasākumi, lai 
panāktu, ka jauniešu un skolotāju 
mobilitāte mācību nolūkos kļūst par 
normu. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
izglītības sistēmu atvērtība un būtiskums, 
īpaši veidojot valstu kvalifikācijas 
sistēmas, kas radītu elastīgas mācību 
iespējas, un veidojot izglītības/apmācības 
un darba vides partnerības. Būtu 
jāpadara pievilcīgāka skolotāja profesija. 
Augstākajai izglītībai būtu jākļūst 
atvērtākai netradicionāliem zināšanu 
apguvējiem, un būtu jāpalielina to 
personu skaits, kas iegūst augstāko vai tai 
līdzvērtīgu izglītību. Lai samazinātu to 
jauniešu skaitu, kas nestrādā un nemācās, 
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dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. de

(Komisijas sagatavotajā tekstā 9. pamatnostādne pārvietota uz 8. pamatnostādni Parlamenta 
izdarītajos grozījumos un apvienota ar to.)

Grozījums Nr. 24

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 9. pamatnostādne– 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
samazināt priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju līdz 10 %, 
vienlaikus laikposmā līdz 2020. gadam 
vismaz līdz 40 % palielinot to iedzīvotāju 
īpatsvaru vecumā no 30 līdz 34 gadiem, 
kas ir ieguvuši augstāko vai tai līdzvērtīgu 
izglītību.

svītrots

Or. de

(Komisijas sagatavotajā tekstā 9. pamatnostādnes pēdējais punkts pārvietots un iekļauts 
pirms 8. pamatnostādnes pirmā punkta Parlamenta izdarītajos grozījumos.)

Grozījums Nr. 25

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 10. pamatnostādne– 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis noteiks nacionālos mērķus 
par 25 % samazināt to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo zem valstī noteiktā 
nabadzības sliekšņa, tādējādi paglābjot no 
nabadzības vairāk nekā 20 miljonus 
cilvēku.
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Or. en

(Komisijas sagatavotajā tekstā 10. pamatnostādnes pēdējais punkts pārvietots un iekļauts 
pirms pirmā punkta Parlamenta izdarītajos grozījumos un arī ir grozīts.)

Grozījums Nr. 26

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 10. pamatnostādne– 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā būtu jābūt vērstiem 
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas, pilnībā izmantojot
Eiropas Sociālo fondu. Pasākumos 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš arī 
vienlīdzīgu iespēju radīšanai, nodrošinot
piekļuvi izmaksu ziņā pieejamiem, 
ilgtspējīgiem un augstas kvalitātes 
pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei. Dalībvalstīm 
būtu jāveic efektīvi diskriminācijas 
novēršanas pasākumi. Tāpat, lai cīnītos 
pret sociālo atstumtību, radītu iespējas 
cilvēkiem un veicinātu dalību darba tirgū, 
būtu jāstiprina sociālās aizsardzības 
sistēmas, mūžizglītība un aktīvas 
iekļaušanas politika, lai cilvēkiem radītu
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viņus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu
ienākumu atbalstu un piekļuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu 
drošībai darba maiņas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 

Šā mērķa panākšanai dalībvalstīm būtu 
jācenšas samazināt nabadzību, tostarp 
nodarbināto cilvēku nabadzību, veicināt
pilnīgu līdzdalību sabiedrībā un ekonomikā 
paplašināt nodarbinātības iespējas, un šajā 
sakarībā jāizmanto Eiropas Sociālais 
fonds. Turklāt jānodrošina vienlīdzīgu 
iespēju radīšana, kā arī piekļuve izmaksu 
ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaņā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši tas, ka tiek saglabāta veselības 
aprūpe. Lai cīnītos pret sociālo atstumtību, 
radītu iespējas cilvēkiem aktīvi iesaistīties 
sabiedrības dzīvē, jāturpina veicināt
dalība darba tirgū, sociālās aizsardzības 
sistēmas un aktīvas iekļaušanas politiku, 
radot cilvēkiem iespējas un darba 
perspektīvas dažādos dzīves posmos un 
pasargājot viņus no atstumtības riska, kā 
arī lai sniegtu atbalstu kvalitatīvu 
darbavietu meklējumos tiem, kuri ir 
vistālāk no darba tirgus. Vienlaikus
jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas tā, lai tās varētu pilnībā 
izmantot adekvātam ienākumu atbalstam, 
dalībai sociālajā dzīvē un piekļuvei
veselības aprūpei, saglabājot šo sistēmu 
noturīgumu. Pabalstu sistēmām būtu
jānodrošina ienākumi darba maiņas laikā 
un nabadzības samazināšanai, jo īpaši to 
grupu vidū, kurām pastāv sociālās 
atstumtības risks, piemēram, ģimenēm, 
kurās ir tikai viens no vecākiem, 
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vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

minoritātēm, invalīdiem, bērniem un 
jauniešiem, gados vecākām sievietēm un 
vīriešiem, likumīgajiem migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Jo īpaši dalībvalstīm 
jācenšas novērst bērnu nabadzība, veicot 
attiecīgus pasākumus tā, ka bērni netiek 
ierobežoti attīstībā un, uzsākot darbu, 
nenonāk mazāk priviliģētā situācijā brīvas 
attīstības traucējumu dēļ, kas saistīti ar 
nabadzību. Tāpat dalībvalstīm būtu aktīvi 
jāveicina sociālā ekonomika un sociālā 
inovācija visneaizsargātāko sabiedrības 
slāņu atbalstam un efektīvi jāīsteno 
pieņemtie pasākumi, kas vērsti pret 
diskrimināciju.

Or. en

Grozījums Nr. 27

Lēmuma priekšlikums
pielikums – 10. pamatnostādne– 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ES pamatmērķis, uz kuru balstoties, 
dalībvalstis noteiks savus valsts mērķus, ir 
par 25 % samazināt to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo zem valstī noteiktā 
nabadzības sliekšņa, tādējādi paglābjot no 
nabadzības vairāk nekā 20 miljonus 
cilvēku.

svītrots

Or. en

(Komisijas sagatavotajā tekstā pēdējais punkts pārvietots un iekļauts pirms pirmā punkta 
Parlamenta izdarītajos grozījumos.)
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PASKAIDROJUMS

2010. gada 27. aprīlī Komisija iesniedza priekšlikumu dokumentam „Eiropa 2020 —
integrētās pamatnostādnes”, nosakot pamatu jaunai stratēģijai un reformām, kas jāīsteno 
dalībvalstīs. Priekšlikumu veido ekonomikas politikas vispārējās pamatnostādnes, balstoties 
uz LESD 121. pantu, un pamatnostādnes nodarbinātības jomā, kas izstrādātas, balstoties uz 
LESD 148.pantu. Kā norādīts Komisijas priekšlikumā, runa ir par diviem dažādiem tiesību 
aktiem, kas tomēr savstarpēji ir cieši saistīti un kopā veido konkrētu skaitu integrētas 
pamatnostādnes, lai nodrošinātu labāku saskanību un lielāku skaidrību. Tie veido pamatu, uz 
kuru balstīsies stratēģija „Eiropa 2020”, un tajos iekļautas Komisijas 3. marta paziņojuma par 
stratēģiju „Eiropa 2020” galvenās prioritātes. 10 integrētās pamatnostādnes ir ievērojami 
mazāks kopums, ar ko aizstāj iepriekšējās 24 pamatnostādnes, un šo kopumu veido 
6 pamatnostādnes ekonomikas jomā un 4 pamatnostādnes nodarbinātības jomā. Saskaņā ar 
Komisijas priekšlikumu uz pamatnostādņu kopumu nodarbinātības jomā attiecas 
7. pamatnostādne — dalības darba tirgū palielināšana un strukturālā bezdarba 
samazināšana, 8. pamatnostādne — kvalificēta darbaspēka izveide, darba kvalitātes 
veicināšana un mūžizglītība, 9. pamatnostādne —izglītības sistēmu snieguma uzlabošana 
visos līmeņos un līdzdalības augstākajā izglītībā palielināšana, 10. pamatnostādne — cīņa 
pret nabadzību un sociālo atstumtību. Šajā ziņojuma apskatīts integrēto pamatnostādņu 
kopums nodarbinātības jomā, ņemot vērā arī Komisijas priekšlikumā iekļauto pamatnostādņu 
kopumu ekonomikas jomā.

Jaunās „Eiropa 2020” Nodarbinātības pamatnostādnes tika apspriestas ekonomikas krīzes 
degpunktā, kas neapšaubāmi pamatīgi ietekmējusi darba tirgu ne tikai pašreiz, bet ietekmēs 
arī turpmākos gadus. Neskatoties uz dažām uzmundrinošam pazīmēm, kas liecina, ka sāk 
atjaunoties izaugsme, lielākajā daļā dalībvalstu saglabājas ekonomikas nestabilitāte. Tādēļ 
tiešā krīzes ietekme uz bezdarbu vēl pilnībā nav jūtama. Tātad jāpieliek visas iespējamās 
pūles, lai nodrošinātu noturīgu Eiropas ekonomikas atlabšanu un nostiprinātu darbavietu 
radīšanas potenciālu, kā arī palīdzētu cilvēkiem atrast darbu. Turklāt lielākās daļas dalībvalstu 
ilgtermiņa problēmas, piemēram, demogrāfiskās izmaiņas, globalizācija un jaunu tehnoloģiju, 
tostarp zemu oglekļa emisiju ieviešana, saglabājas un tās jārisina gan atlabšanas periodā, gan 
tam sekojošā periodā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju 
turpmākajiem desmit gadiem nošķirtu un nošķirti risinātu akūtās, neatliekamās problēmas, kas 
radušās krīzes rezultātā, un tās, kas risināmas vidējā termiņā un ilgtermiņā.

Šajā saistībā referents kopumā atbalsta Komisijas pieeju par pamatnostādņu skaita 
ierobežošanu. Tomēr referents arī uzskata, ka mazāks pamatnostādņu un ES līmeņa mērķu 
skaits neveicina ne to skaidrību, ne arī izmantošanas lietderību attiecībā uz dalībvalstu 
politikas jomu ietekmēšanu.

Tāpēc referents uzskata, ka daži Komisijas priekšlikuma aspekti jāatspoguļo plašāk un 
jāprecizē. Šie aspekti jo īpaši ietver:

- to, ka nodarbinātības politikai papildus ekonomikas, sociālajai, izglītības un citām 
politikas jomām ir ļoti nozīmīga loma, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi 
un ilgtermiņa problēmas, kas jārisina Eiropas valstu sabiedrībās. Turklāt jānodrošina 
dalībvalstu veikto pasākumu vienotība dažādās jomās, piemēram, ekonomikas, 
nodarbinātības un sociālajā jomā. Saistībā ar stratēģiju „Eiropa 2020” un dalībvalstu 
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reformu programmām tas nozīmē stingru saistību uzņemšanos, nodrošinot, ka ieguldījumi 
noturīgā ekonomikas izaugsmē veicinātu arī noturīgu darbavietu radīšanu. Turklāt tas 
nozīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai ekonomikas un nodarbinātības daļas integrēto pamatnostādņu 
kopumā cita citu savstarpēji papildinātu un savstarpēji saskanētu.

- Referents atbalsta priekšlikumus, ar kuriem paredzēti radikāli pasākumi, lai palielinātu 
sieviešu un vīriešu nodarbinātības līmeni Eiropā, tomēr uzskata, ka šo mērķi var īstenot 
vienīgi tad, ja dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš mobilitātes un jauniešu, gados vecāku 
cilvēku, personu ar invaliditāti un sieviešu nodarbinātības veicināšanai. 

- Turklāt atbilstoša elastību nodrošinošu principu, izglītības kvalitātes, mūžizglītības un 
cīņas pret strukturālo bezdarbu izmantošana ir obligāts priekšnosacījums kopējo mērķu 
panākšanai un uzdevumu veikšanai nodarbinātības un sociālajā jomā, kā arī apmācīta un 
kvalificēta darbaspēka pieejamības nodrošināšanai darba devējiem.

- Šajā sakarībā un paturot prātā situāciju darba tirgū, Eiropas Savienībai un dalībvalstīm, 
cenšoties īstenot stratēģiju „Eiropa 2020” un nodarbinātības pamatnostādnes, būtu jāņem 
vērā darba jaunās formas un netipiski darba līgumi, pieņemot attiecīgu tiesisko 
regulējumu attiecībā uz šo jomu.

- Turklāt apmācīta darbaspēka pieejamības nodrošināšana jāpapildina ar intensīviem 
ieguldījumiem darbavietu radīšanai, ārkārtīgi lielu nozīmi piešķirot MVU, un tādas 
vispārējas izaugsmes veicināšanai, kas nodrošinātu daudz darbavietu.

- Balstoties uz pieredzi Lisabonas stratēģijas īstenošanā, referents uzskata arī, ka attiecībā 
uz stratēģiju „Eiropa 2020” būtu vēl vairāk jācenšas uzlabot tās pārvaldību un īstenošanas 
instrumentus. Sociālo partneru un sociālā dialoga lomai, lai minētu vismaz vienu aspektu, 
šajā sakarībā ir ļoti liela nozīme.

- Visbeidzot referents uzskata — lai stratēģija Eiropa 2020 un nodarbinātības 
pamatnostādnes šajā kontekstā būtu efektīvas, jānodrošina, ka tiek pārvarētas sociāli 
ekonomiskās atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem. Lai to panāktu, jāturpina īstenot 
kohēzijas politikas mērķi un jāpanāk sinerģija starp šo politikas jomu un citām nozaru 
politikas jomām. ES struktūrfondiem un Kohēzijas fondam pašreizēja plānošanas periodā 
un arī turpmākiem ES finansējuma instrumentiem jābūt izšķirošai nozīmei šajā sakarībā.

Referenta iesniegto grozījumu mērķis, no vienas puses, ir uzlabot teksta saskanību un 
skaidrību, kā arī, no otras puses, lai apskatītu iepriekš izvirzītos jautājumus.


