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Grozījums Nr. 1
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 157. pantā izvirzīts noteikums, ka 
Eiropas Parlaments un Padome pieņem 
tiesību aktus, lai nodrošinātu principa, 
kas paredz vienādas iespējas un vienādu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, 
piemērošanu nodarbinātības un amatu 
jautājumos, tostarp arī principa 
piemērošanu vienādi atalgot par vienādu 
darbu vai līdzvērtīgu darbu.

Or. es

Grozījums Nr. 2
Iratxe García Pérez

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 
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.

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

Grozījums Nr. 3
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
2.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 8. pantā izvirzīts noteikums par 
to, ka, veicot savas darbības, Savienība 
tiecas novērst nevienlīdzību starp 
sievietēm un vīriešiem un sekmēt 
vienlīdzību. Ar šā līguma 10. pantu tiek 
papildināts, ka, nosakot un īstenojot savu 
politiku un darbības, Savienība tiecas 
apkarot diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Līguma par 
Eiropas Savienību 2. pantā izklāstīts, ka 
Eiropas sabiedrībai raksturīgs plurālisms, 
tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur 
nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu 
un vīriešu līdztiesība.

Or. es

Grozījums Nr. 4
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
nepieciešams palielināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, tehnoloģiskās izmaiņas un 
sabiedrības novecošanu. Lisabonas 

(4) Lisabonas stratēģija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziņu, ka ES 
nepieciešams nostiprināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, ņemot vērā saimnieciskās 
grūtības un pārmaiņas, tehnoloģiskās 
izmaiņas un sabiedrības novecošanu. 
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stratēģiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām.

Lisabonas stratēģiju atjaunoja 2005. gadā 
pēc starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām. Tomēr 
Lisabonas stratēģijā noteiktos mērķus nav 
izdevies sasniegt. Pievēršot galveno 
uzmanību konkurētspējai, izmaksu 
samazināšanai, labklājības valsts sistēmas 
vājināšanai, arvien elastīgākam darba 
tirgum, tirgus liberalizācijai kopumā un 
jo īpaši finanšu tirgu ierobežojumu 
atcelšanai, stratēģija palielinājusi 
nevienlīdzību ienākumu un labklājības 
sadalē, sekmējusi nabadzības, sociālās 
atstumtības, slikti apmaksātu un nedrošu 
darba vietu skaita pieaugumu. Tagad ir 
pienācis laiks alternatīvai stratēģijai, lai 
Eiropas Savienībā nodrošinātu ilgtspējīgu 
attīstību, sociālo taisnīgumu un pilnīgu 
nodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 5
Ilda Figueiredo

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. Šajā sakarībā 
Komisijai jāatzīst, ka vajadzīgas izmaiņas 
pašreizējā makroekonomiskajā politikā 
(piemēram, būtu jāpārtrauc stabilitātes 
pakta darbība, jāaptur privatizācijas un 
liberalizācijas procesi utt.), lai piešķirtu 
prioritāti kvalitatīvu darba vietu 
radīšanai, paredzot tiesības sievietēm, 
nodrošinot labākas mēnešalgas, 
samazinot nabadzības līmeni un palielinot 
sociālo integrāciju un progresu.
Attiecīgajās pamatnostādnēs iekļautie pieci 
pamatmērķi ir kopīgi mērķi, uz kuriem 
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balstās dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie 
pasākumi, lai izpildītu valsts mērķus un 
novērstu apstākļus, kas ierobežo
kvalitatīvāku darba vietu izveidošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Mariya Nedelcheva

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” 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 būtu 
jāīsteno un jākoordinē Stabilitātes un 
izaugsmes pakta ietvaros.

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēģiju” 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, un no jauna jāapsver 
nepieciešamība reformēt pensiju sistēma, 
lai atspoguļotu faktisko demogrāfisko 
situāciju un demogrāfiskā pieauguma 
prognozes īstermiņā un ilgtermiņā. 
Fiskālā stimula atcelšana būtu jāīsteno un 
jākoordinē Stabilitātes un izaugsmes pakta 
ietvaros.

Or. bg

Grozījums Nr. 7
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes (8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
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„pārvarēšanas stratēģiju” 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 būtu jāīsteno un 
jākoordinē Stabilitātes un izaugsmes 
pakta ietvaros.

„pārvarēšanas stratēģiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu uzlabotu 
makroekonomisko darbību ar mērķi 
panākt sociāli un videi nekaitīgu 
ilgtspējīgu attīstību. Paturot to prātā, 
Komisijai būtu jāmaina pašreizējās 
makroekonomiskās pamatsistēmas, lai 
nodrošinātu publiskos un privātos 
ieguldījumus un intensīvāku ražošanu, 
piešķirot prioritāti darbavietu izveidošanai 
un darba apstākļu uzlabošanai, īpaši 
sievietēm, sociālajam progresam un 
nodarbinātībai, kā arī, lai nodrošinātu, ka 
sociālās reformas veicina cilvēku dzīves 
līmeņa uzlabošanos un labākas nākotnes 
perspektīvas jauniešiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ja dalībvalstis apsver publisko 
izdevumu samazināšanu, jo īpaši aprūpes 
un izglītības jomā, tām būtu arī jāapsver, 
kā šādi samazinājumi ietekmēs sieviešu 
nodarbinātību.

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir "gudra izaugsme", proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās 
pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

(9) Stratēģijas Eiropa 2020 ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno reformas, kuru 
mērķis ir "gudra izaugsme", proti, 
izaugsme, kas pamatojas uz zināšanām un 
inovāciju. Reformām būtu jābūt vērstām uz 
izglītības kvalitātes uzlabošanu, cīnoties
pret stereotipiem, kas saistīti ar dzimumu, 
tās pieejamības nodrošināšanu visiem un 
pētniecības un uzņēmumu snieguma 
stiprināšanu, lai veicinātu inovāciju un 
zināšanu nodošanu visā ES. Ar tām būtu 
jāveicina uzņēmējdarbība un jāpalīdz 
radošas idejas pārvērst inovatīvos 
produktos, pakalpojumos un procesos, kas 
var radīt izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas, 
teritoriālo, ekonomikas un sociālo 
kohēziju, kā arī palīdzēt risināt Eiropas un 
visas pasaules mēroga sabiedrības 
problēmas. Šajā kontekstā būtiski ir 
maksimāli likt lietā informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas.

Or. es

Grozījums Nr. 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 

(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 
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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.

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 vajadzētu būt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, darba kvalitātes paaugstināšanu 
un cīņu pret sadrumstalotību, strukturālo 
bezdarbu un pasivitāti, vienlaikus 
nodrošinot adekvātu, ilgtspējīgu sociālo 
aizsardzību un aktīvu iekļaušanu, lai 
mazinātu nabadzību. Dalībvalstīm būtu 
jācenšas arī uzlabot sieviešu darba 
iespējas lauksaimniecības nozarē, 
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi 
salīdzinājumā ar darba iespējām citās 
nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mariya Nedelcheva

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 

(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 
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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.

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 un tālab 
jānodrošina darba tirgu efektīva darbība, 
izmantojot piemērotu pasākumu 
izstrādāšanu un veikšanu, lai novērstu 
cilvēku aiziešanu no darba tirgus,
ieguldījumus sekmīgā darba maiņā, 
attiecīgo prasmju attīstīšanu, darba 
kvalitātes paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, vienlaikus nodrošinot adekvātu, 
ilgtspējīgu sociālo aizsardzību un aktīvu 
iekļaušanu, lai mazinātu nabadzību. 
Dalībvalstīs, kurās nav izveidota sistēma 
darbaspēka sagatavošanas, apmācības un 
pārkvalifikācijas savstarpējai saistīšanai 
atbilstoši darba tirgus vajadzībām, būtu 
jāveicina šādas sistēmas izveidošana.  

Or. bg

Grozījums Nr. 12
Iratxe García Pérez

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 

(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 
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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.

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 vajadzētu būt 
darba tirgu efektīvas darbības 
nodrošināšanai, izmantojot ieguldījumus 
sekmīgā darba maiņā, attiecīgo prasmju 
attīstīšanu, ar dzimumu saistītu stereotipu 
apkarošanu, darba kvalitātes 
paaugstināšanu un cīņu pret 
sadrumstalotību, strukturālo bezdarbu un 
pasivitāti, vienlaikus nodrošinot adekvātu, 
ilgtspējīgu sociālo aizsardzību, vienlīdzīgas 
iespējas un aktīvu iekļaušanu, lai mazinātu 
nabadzību.

Or. es

Grozījums Nr. 13
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Sniedzot ziņojumu par 
nodarbinātības līmeni, dalībvalstīm būtu 
jāsniedz skaidri un salīdzināmi  pa 
dzimumiem nošķirti dati, kas darbaspēka 
statistikā pareizi atspoguļo tādas 
nodarbinātības īpatsvaru, kura 
strādājošam nodrošina ekonomisku 
neatkarību, kā arī nepilnas slodzes 
nodarbinātību un daļēju bezdarbu.

Or. en
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Grozījums Nr. 14
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dalības darba tirgū palielināšana un 
strukturālā bezdarba samazināšana 

dalības darba tirgū palielināšana un 
bezdarba samazināšana un dzimumu 
līdztiesības veicināšana

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 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.

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, nodrošinot 
vienlīdzīgu piekļuvi un sieviešu un vīriešu 
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vienlīdzīgu līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 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 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 sievietēm un 
jauniešiem, un tiem, kam draud bezdarbs, 
izmantojot personalizētus pakalpojumus, 
kas vērsti uz tiem, kas atrodas vistālāk no 
darba tirgus. Dalībvalstīm būtu jāmaina 
darba sistēma un apstākļi sievietēm, lai 
nostiprinātu viņu pozīcijas darba tirgū un 
nodrošinātu viņu sociālo aizsardzību un 
citas viņām piešķirtās tiesības, tostarp arī 
tām sievietēm, kuras ir pašnodarbinātās.

Or. en



PE442.904v01-00 14/33 AM\818788LV.doc

LV

Grozījums Nr. 17
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 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.

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, sieviešu iespējas saņemt sociālo 
un ar darbu saistītu aizsardzību un 
pabalstus 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. Lai nodrošinātu līdztiesīguma 
politikas attīstību, dalībvalstīm būtu arī 
jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju un sieviešu 
iekļūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaļā 
nodarbinātība, kas vienlaicīgi ir arī 
priekšnosacījums labāk apmaksātām, 
kvalificētākām un tādām darbavietām, 
kuras atmaksājas, un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija.

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 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.

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, tostarp novēršot 
faktorus, kas kavē sieviešu iesaistīšanos 
darba tirgū. Dalībvalstīm būtu jāpalielina 
darbaspēka dalība, izmantojot politiku 
aktīvas novecošanas, dzimumu līdztiesības 
un vienlīdzīgas darba samaksas un 
jauniešu, invalīdu, migrantu un citu 
neaizsargāto grupu integrācijas darba tirgū 
veicināšanai. Darba un privātās dzīves 
sabalansētības politikai vajadzētu būt
vērstai uz nodarbinātības rādītāju 
palielināšanu, jo īpaši starp jauniešiem, 
gados vecākiem darbiniekiem un 
sievietēm. Būtu jāveic aktīvi pasākumi, lai 
palielinātu sieviešu iesaistīšanos zinātnes 
un tehnikas jomās, lai viņas paliktu savās 
darbavietās un palielinātu viņu 
profesionālās izaugsmes iespējas. Lai 
uzlabotu sieviešu un vīriešu iespējas 
darba un privātās dzīves apvienošanai, 
dalībvalstīm jāpiešķir nodarbinātajiem 
iespējas strādāt nepilnu slodzi un 
jānodrošina elastība attiecībā uz darba 
laiku un darba vietu, piekļuve elastīgai un 
augstas kvalitātes bērnu un citu 
apgādājamo aprūpei par saprātīgu 
samaksu, kā arī jāpiešķir adekvāti 
vecākiem paredzēti atvaļinājumi bērna 
kopšanai, dzemdību atvaļinājumi un 
bērna adopcijas kārtošanai paredzēti 
atvaļinājumi.  Dalībvalstīm būtu arī 
jālikvidē šķēršļi jaunpienācēju iekļūšanai 
darba tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās jomās 
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kā zaļā nodarbinātība un aprūpe, un 
jāveicina sociālā inovācija.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 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.

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 jāpalielina 
to cilvēku grupu dalība darba tirgū, kuri ir 
ekonomiski aktīvi, izmantojot politiku 
aktīvas novecošanas un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai. Turklāt īpaša 
uzmanība jāpievērš dažādām 
neaizsargātām cilvēku grupām, kuriem ir 
īpašas grūtības atrast darbu, piemēram, 
cita starpā  jauniešiem, invalīdiem un 
migrantiem. Tāpat īpaša uzmanība tiek 
pievērsta tam, lai nodrošinātu vienādu 
atalgojumu, kas ir faktors, lai garantētu 
nodarbinātības kvalitāti un taisnīgumu.
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. 
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Or. es

Grozījums Nr. 20
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Būtu jāveic īpaši pasākumi, lai novērstu 
šķēršļus, ar kuriem , iekļaujoties darba 
tirgū, sastopas sievietes, gados jaunas 
sievietes, migrantes, sievietes no 
mazākumtautībām, lesbietes, 
transseksuāļus un invalīdes, tostarp tās, 
kas aktīvi cīnās pret visiem 
diskriminācijas un sociālās atstumtības 
veidiem.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No dzimumu līdztiesības viedokļa 
sievietēm un vīriešiem jābūt vienādām 
iespējām piekļuvei darba tirgum, kā arī 
vienādām iespējām, lai sevi reklamētu 
darba tirgū. Tālab jāizstrādā tāda politika, 
kas veicinātu, lai gan vīrieši, gan sievietes 
uzņemtos pienākumus privātajā jomā, kā 
arī aprūpi, jo īpaši tas veicams, paredzot 
bērna kopšanas atvaļinājumu vecākiem, 
kā arī politika, kas nodrošina augstas 
kvalitātesun cenu ziņā pieejamus 
pakalpojumus bērnu aprūpei vecumā līdz 
3 gadiem, vispārēju izglītošanu bērniem 
vecumā no 3 līdz 6 gadiem, un ar ko tiek 
nodrošināta jebkādas diskriminācijas 
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izbeigšana darbavietā kā, piemēram, 
pašreizējās algas atšķirības atkarībā no 
dzimuma.

Or. es

Grozījums Nr. 22
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā pastāvošās atšķirības starp 
vīriešu un sieviešu nodarbinātības līmeni, 
nepieciešami īpaši pūliņi sieviešu 
integrēšanai darba tirgū, lai īstenotu 
vispārēju mērķi panākt nodarbinātību 
75 % apmērā.

Or. es

Grozījums Nr. 23
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7. vadlīnija – 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.

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 migrantu labāku integrāciju.
Dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt, ka 
vismaz 50 % no nodarbinātajām sievietēm 
ir ekonomiski neatkarīgas. Algas 
atšķirības atkarībā no dzimuma līdz 
2020. gadam jānovērš vispār vai 
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jāsamazina, lai tās nebūtu lielākas par 
5 %.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Ilda Figueiredo

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7.a vadlīnija (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a vadlīnija — Dzimumu līdztiesība
Dalībvalstīm, nosakot īpašus dzimumu 
līdztiesības mērķus, izmantojot integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai un īpašus 
politikas pasākumus, būtu jāpalielina 
sieviešu nodarbinātība, ar kuru nodrošina 
cieņpilnu attieksmi pret strādājošiem un 
novērš darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, diskrimināciju un dzimumu 
atšķirības darba attiecībās, kā aī samazina 
bezdarba līmeni.

Dalībvalstīm līdz 2020. gadam jācenšas 
panākt 75 % nodarbinātības līmeni gan 
attiecībā uz sievietēm, gan vīriešiem 
(balstoties uz pilnslodzes ekvivalentu) un 
cita starpā:
– vairāk publisko un privāto ieguldījumu, 
labākas kvalitātes sabiedriskos 
pakalpojumus un atbalstu ģimenēm un 
indivīdiem;
– nodrošinājumu ar pieejamiem, cenu 
ziņā pieņemamiem, elastīgiem un augstas 
kvalitātes aprūpes pakalpojumiem, jo 
īpaši attiecībā uz piekļuvi bērnu aprūpes 
iestādēm, cenšoties nodrošināt 50 % no 
nepieciešamās aprūpes bērniem vecumā 
līdz trim gadiem un 100 % no aprūpes 
bērniem vecumā no trim līdz sešiem 
gadiem, kā arī uzlabotu piekļuvi aprūpei, 
kas paredzēta citiem apgādājamajiem, jo 
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īpaši gados vecākiem cilvēkiem;
– risinājumu attiecībā uz pagaidu darba 
apstākļiem, jo visvairāk ar to sastopas tieši 
sievietes;
– mazākumtautību sieviešu un migrantu 
iemaņu plašāku un labāku izmantošanu;
– līdzstrādājošo laulāto un partneru 
tiesību atzīšanu, kas vairumā gadījumu ir 
sievietes, kuras sniedz palīdzību rokdarbu 
nozarē, tirdzniecībā, lauksaimniecībā, 
zvejniecībā un mazajā ģimeņu 
uzņēmējdarbībā, lai panāktu pienācīgu 
aizsardzību sociālā nodrošinājuma jomā 
un attiecībā uz viņu darbu;
– darba apstākļu uzlabošanu un darba 
novērtēšanu jomās, kurās lielā mērā 
darbojas sievietes (piemēram, aprūpe, 
mājsaimniecības darbi un dažas 
pakalpojumu nozares).
Dalībvalstīm būtu jāpastiprina centieni, 
lai pilnībā piemērotu principu vienādi 
atalgot par vienādu darbu, un jācenšas 
līdz 2020. gadam novērst darba samaksas 
atšķirības vispār vai samazināt tās, lai tās 
nepārsniegtu 5 %. Šie mērķi tiks atbalstīti 
ar Komisijas pārskatīto Direktīvu 
75/117/EEK, kas ir efektīvāks 
likumdošanas priekšlikums nekā spēkā 
esošie tiesību akti un ar kuru ir paredzētas 
sankcijas, ja tiek pārkāptas tiesības uz 
vienādu atalgojumu, un ar kuru 
nodrošina, ka šīs sankcijas ir preventīvas 
un proporcionālas (piemēram, bargākas 
sankcijas atkārtotu pārkāpumu 
gadījumā).

Or. en
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Grozījums Nr. 25
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 7.b vadlīnija (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b vadlīnija — dzimumu līdztiesība

Dalībvalstīm, izmantojot integrētu pieeju 
dzimumu līdztiesībai un īpašus politikas 
pasākumus, būtu jāpalielina to 
nodarbināto sieviešu skaits, kuras ir 
ekonomiski neatkarīgas un jānovērš 
darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem. 
Lai uzlabotu sieviešu un vīriešu iespējas 
darba un privātās dzīves apvienošanai, 
dalībvalstīm jāpiešķir nodarbinātajiem 
iespējas strādāt nepilnu slodzi un 
jānodrošina elastība attiecībā uz darba 
laiku un darba vietu, piekļuve elastīgai un 
augstas kvalitātes bērnu un citu 
apgādājamo aprūpei par pieņemamu 
samaksu, kā arī jāpiešķir adekvāti 
vecākiem paredzēti atvaļinājumi bērna 
kopšanai, dzemdību atvaļinājumi un 
bērna adopcijas kārtošanai paredzēti 
atvaļinājumi.
Dalībvalstīm būtu jāpalielina sieviešu 
ekonomiskā neatkarība, cita starpā 
nodrošinot apmierinošu atalgojumu, 
piekļuvi adekvātam sociālajam 
nodrošinājumam un atbilstošus darba
apstākļus attiecībā uz visiem darba 
veidiem. Būtu jāveic īpaši pasākumi, lai 
novērstu šķēršļus, ar kuriem, iekļaujoties 
darba tirgu, sastopas sievietes, gados 
jaunas sievietes, migrantes, sievietes no 
mazākumtautībām, lesbietes, 
transseksuāļi un invalīdes, tostarp tās, kas 
aktīvi cīnās pret visiem diskriminācijas un 
sociālās atstumtības veidiem.
Dalībvalstīm jāsamazina dzimumu 
atšķirības, nodrošinot vienādu atalgojumu 
par tādu pašu darbu, samazinot darba 
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tirgus segregāciju, kas balstīta uz 
dzimumu atšķirībām, attiecībā uz 
pieņemšanu darbā, kā arī cita starpā 
uzlabojot darba apstākļus un atzīstot 
darbu nozarēs, kurās tradicionāli 
nodarbinātas sievietes, un uzlabojot 
nosacījumus darba apvienošanai ar 
privāto dzīvi nozarēs, kurās dominē 
vīrieši. Turklāt dalībvalstīm būtu jāveicina 
lielāka sieviešu nodarbinātība zinātniskās 
un tehniskās profesijās, profesionālās 
izaugsmes iespējas šajās nozarēs un 
jānodrošina, ka nodarbinātajām sievietēm 
ir vienlīdzīgas apmācības un izglītošanās 
iespējas, jo īpaši veicinot viņu apmācības 
iespējas saistībā ar „zaļajām” 
darbavietām.
Cīnoties pret nabadzību, dalībvalstīm 
īpaša uzmanība būtu jāpievērš sievietēm, 
kas sastopas ar nabadzību, piemēram, 
vientuļajām mātēm, gados jaunām 
mātēm, vientuļām sievietēm, kurām nav 
darba pieredze, gados vecākām sievietēm 
un migrantēm, tā kā daudzas no viņām 
nespēj uzlabot savu situāciju, iekļaujoties 
darba tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. vadlīnija – 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 

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 
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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.

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, nodrošinot 
vienlīdzīgu piekļuvi un sieviešu un vīriešu 
vienlīdzīgu līdzdalību.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. vadlīnija – 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 

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 uzlabotām iespējām sievietēm 
jauno tehnoloģiju nozarē, jāveicina 
sieviešu līdzdalība MVU 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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. vadlīnija – 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 

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, īpašu uzmanību pievēršot 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgai līdzdalībai. 
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 
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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.

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.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 8. vadlīnija – 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 

Sadarbībā ar sociālajiem partneriem un 
uzņēmumiem dalībvalstīm būtu jāuzlabo 
mācību pieejamība, jāstiprina izglītība un 
profesionālā orientācija, kas jāveic, 
atsakoties no stereotipiem par 
dzimumiem, kas rada segregāciju darba 
tirgū un apvienojot to 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
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uzlabojumi, un jāuzlabo izglītības un 
apmācības sistēmu reaģēšana uz darba 
tirgus vajadzībām. Dalībvalstīm savu 
mērķu atbalstam būtu pilnībā jāizmanto ES 
līdzekļi.

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.

Or. es

Grozījums Nr. 30
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. vadlīnija – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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 

Lai nodrošinātu dzimumu līdztiesības 
principus izglītībā un mācību 
programmās, izmantojot 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 un mācību sistēmu atvērtība un 
svarīgums, īpaši veidojot valstu 
kvalifikācijas sistēmas, kas radītu elastīgas 
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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, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

mācību iespējas, un veidojot 
izglītības/mācību 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, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 9. vadlīnija – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, 

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 un tai būta 
jāveicina atšķirību samazināšana starp 
dzimumiem attiecībā uz nodarbinātību, 
nozari un amata pakāpi darba tirgū. 
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 
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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, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu.

jauniešu un skolotāju mobilitāte mācību 
nolūkos kļūst par normu. Dalībvalstīm būtu 
jāpalielina izglītības un mācību sistēmu 
atvērtība un svarīgums, īpaši veidojot 
valstu kvalifikācijas sistēmas, kas radītu 
elastīgas mācību iespējas, un veidojot 
izglītības/mācību 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, 
dalībvalstīm būtu jāveic visi nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu priekšlaicīgu 
mācību pārtraukšanu. 

Or. en

Grozījums Nr. 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. vadlīnija – 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 

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 
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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 
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.

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 
vecākiem, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, likumīgajiem 
migrantiem un bezpajumtniekiem, īpašu 
uzmanību pievēršot sievietēm, kas ir 
terorisma organizēto noziedzīgo grupu 
veiktas cilvēku tirdzniecības un ģimenes 
locekļu vardarbības upuri. Tāpat 
dalībvalstīm būtu aktīvi jāveicina sociālā 
ekonomika un sociālā inovācija 
visneaizsargātāko sabiedrības slāņu 
atbalstam.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Antonyia Parvanova

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. vadlīnija – 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 

Ņemot vērā nabadzības un sociālās 
atstumtības daudzdimensiālo raksturu,
dalībvalstu pasākumiem nabadzības 
samazināšanas jomā vajadzētu būt vērstiem 
uz to, lai veicinātu pilnīgu līdzdalību 
sabiedrībā un ekonomikā un palielinātu 
nodarbinātības iespējas visiem, pilnībā 
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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 
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.

izmantojot Eiropas Sociālo fondu. 
Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš arī vienlīdzīgu iespēju radīšanai
un sieviešu vienlīdzīgas iesaistīšanas 
garantēšanai darba tirgū, 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 un jāpievēršas 
dzimumu līdztiesības jautājumam, lai 
aizsargātu riskam pakļautās grupas un 
nodrošinātu šo grupu integrēšanu darba 
tirgū. 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 
dzimumu līdztiesības kontekstā, 
piemēram, ģimenēm, kurās ir tikai viens no 
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 un efektīvi jāīsteno pieņemtie 
pasākumi, kas vērsti pret diskrimināciju, 
izstrādājot ekonomikas un sociālo 
politiku, kurā lielākā mērā apzināts 
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dzimumu līdztiesības jautājums.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marije Cornelissen

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. vadlīnija – 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 

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 katram indivīdam, 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, 
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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.

kurās ir tikai viens no 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.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Iratxe García Pérez

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 10. vadlīnija – 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 

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, 
koncentrējoties galvenokārt uz sieviešu 
situāciju un ņemot vērā nabadzības 
feminizāciju. 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 
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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 
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. 

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 
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.

Or. es


