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Grozījums Nr. 1
Elie Hoarau

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver, ka 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā nozīmīga loma ir tam, ka Eiropas 
Savienībā dzīvojošiem ierēdņiem un 
strādniekiem ir pieejama apmācība viņu 
profesionālajā karjerā, sniedzot iespēju 
pastāvīgi uzlabot viņu prasmes;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver, ka ir 
nepieciešams aizvien paaugstināt 
kvalifikācijas līmeni, lai šis faktors būtiski 
ietekmētu konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 3
Petru Constantin Luhan
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, ir jāveic konkrēti un saskaņoti 
pasākumi kvalificēta darbaspēka 
apmācībā;

Or. ro

Grozījums Nr. 4
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam un tas ir 
efektīvi jāintegrē darba tirgū;

Or. lt

Grozījums Nr. 5
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam; sakarā ar 
pieredzi, kas jāgūst no pašreizējās 
ekonomiskās krīzes, uzstāj, ka ir jāpieņem 
stratēģija jaunām prasmēm un 
darbavietām laikposmam pēc krīzes un 
jāizstrādā instruments, lai novērstu šādu 
parādību atkārtošanos;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam, un ir 
jāizstrādā attīstības politika, kas vērsta uz 
zinātnes un jauninājumu sistēmas 
modernizāciju, veicinot labāku 
nodarbinātību, izaugsmi un sociālo 
kohēziju;

Or. pt

Grozījums Nr. 7
Juozas Imbrasas
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam; uzsver, ka 
ES ir jāsasniedz tās nodarbinātības 
mērķis – līdz 2020. gadam nodrošināt 
75% nodarbinātības līmeni iedzīvotājiem 
vecumā no 20 līdz 64 gadiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam;

1. atzinīgi vērtē stratēģiju jaunu prasmju un 
darbavietu radīšanai kā daļu no stratēģijas 
„Eiropa 2020” un uzsver — lai 
darbaspēkam būtu nozīmīga loma 
konkurētspējīgas, ilgtspējīgas un 
jauninājumiem bagātas ekonomikas 
attīstībā, tam jābūt kvalificētam; uzsver, ka 
resursu ziņā efektīvas, ekoloģiskas, 
konkurētspējīgas un sociālas ekonomikas 
veicināšana ir viens no stratēģijas 
„Eiropa 2020” mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Iosif Matula
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Atzinuma projekts
1. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ir nepieciešams uzlabot un 
dažādot nodarbinātības dienestus gan 
attiecībā uz darba meklētājiem, gan darba 
devējiem un jo īpaši attīstīt 
individualizētos publiskos nodarbinātības 
dienestus bezdarbniekiem, jauniešiem un 
neaizsargātajām grupām;

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
1. punkts – a. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a. aicina pievērst lielāku uzmanību 
bezdarba samazināšanai jauniešu vidū, 
daudzi no kuriem ir ļoti labi izglītoti un 
augsti kvalificēti, taču nespēj atrast darbu 
tādu faktoru dēļ kā pieredzes trūkums, un 
aicina veikt reālas un efektīvas darbības 
šai ziņā; uzsver, ka šī situācija var radīt 
ilgtermiņa ES darba tirgus kropļojumus;

Or. pl

Grozījums Nr. 11
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1 punkts – 2. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina dalībvalstis ieviest instrumentus 
darba tirgus piekļuves atvieglošanai 
vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas 
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nodrošinās labākus darba un dzīves 
apstākļus;

Or. ro

Grozījums Nr. 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
1. punkts – b. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

b. vērš uzmanību uz to, ka pieaug 
bezdarbs sieviešu vidū, un tas skar arī 
sievietes ar augstu kvalifikāciju un 
prasmēm, un aicina Komisiju mēģināt 
nodrošināt sievietēm un vīriešiem 
vienādas iespējas darba tirgū;

Or. pl

Grozījums Nr. 13
Iosif Matula

Atzinuma projekts
1. punkts – 3 apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3. atbalsta integrētas pieejas veicināšanu, 
iesaistot galvenos dalībniekus valstu, 
reģionālā un vietējā līmenī, lai veicinātu 
pastāvīgu apmācību, uzlabotu apmācību 
kvalitāti un attīstītu uzņēmējdarbības 
kultūru;

Or. ro

Grozījums Nr. 14
Nuno Teixeira
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, 
tostarp videi draudzīgas ekonomikas 
nozarē, kura paplašinās; uzskata, ka tas 
galvenokārt attiecas uz Eiropas Sociālo 
fondu (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības 
fondu (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai (ELFLA), 
mūžizglītības programmu un PROGRESS 
programmu;

2. atbalsta efektīvāku dažādu 
struktūrfondu līdzekļu izmantošanu 
kohēzijas politikas ietvaros, kā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 
Eiropas Sociālais fonds (ESF) un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
(ELFLA), kā arī lielāku šo struktūrfondu 
koordinēšanu no citu Eiropas finanšu 
instrumentu puses, kas vērsti uz jaunu 
prasmju attīstīšanu un darba vietu 
radīšanu, kā mūžizglītības programma un 
PROGRESS programma, ar mērķi 
veicināt sinerģijas starp dažādiem finanšu 
instrumentiem un starp dažādām Eiropas 
politikām, lai sasniegtu stratēģijas 
mērķus;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un valstu valdību lielākai
līdzdalībai darbavietu radīšanā, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz pēc iespējas labāku līdzekļu 
mobilizāciju: Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

Or. lt
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Grozījums Nr. 16
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

2. uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt 
efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu, kas 
paredzēti jaunu prasmju attīstīšanai un 
darbavietu radīšanai, tostarp videi 
draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;
šajā sakarībā uzsver, ka liela nozīme ir 
decentralizētai pieejai šo finanšu līdzekļu 
izmantošanā;
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Or. en

Grozījums Nr. 18
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu; 
atbalsta INTERREG programmu 
izmantošanu jaunu prasmju apgūšanai 
darbiniekiem un nodarbinātības 
veicināšanai;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Alain Cadec

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu; 
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programmu un PROGRESS programmu; uzsver, ka liela nozīme ir sinerģijām starp 
dažādiem Eiropas Savienības fondiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;
uzskata, ka ir nepieciešams arī radīt 
atbilstošus stimulus indivīdiem un 
uzņēmējiem ieguldīt apmācībā, lai 
uzlabotu darbinieku prasmes ar mērķi 
atbilst darba tirgus prasībām;

Or. lt

Grozījums Nr. 21
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
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attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu; 
šai sakarībā uzsver, ka ir jāapsver 
kohēzijas politikas ieguldījums 
pamatiniciatīvā „Resursu ziņā efektīva
Eiropa” un tās ilgtspējīgas izaugsmes 
potenciāls; uzsver jaunas ilgtspējīgas 
ekonomikas potenciālu un īpašu 
vajadzību attīstīt vidi saudzējošas prasmes, 
lai sniegtu iespēju darbiniekiem gūt 
labumu no šī potenciāla un pielietot 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
zināšanas par ekoloģiskajiem un vides 
jautājumiem, iesaistot tās nacionālo 
reformu programmu izstrādē, izdošanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

2. atzīst, ka efektīvāk jāizmanto finanšu 
līdzekļi, kas paredzēti jaunu prasmju 
attīstīšanai un darbavietu radīšanai, tostarp 
videi draudzīgas ekonomikas nozarē, kura 
paplašinās; mudina izmantot sociālo 
ekonomiku kā līdzekli darbavietu 
radīšanai mazāk priviliģētajām sociālajām 
grupām; uzskata, ka tas galvenokārt 
attiecas uz Eiropas Sociālo fondu (ESF), 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu 
(ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA), mūžizglītības 
programmu un PROGRESS programmu;

Or. ro
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Grozījums Nr. 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē pilotprojekta „Pirmā 
darbavieta – EURES” uzsākšanu, kura 
mērķgrupa ir jauni darba meklētāji
27 dalībvalstīs; uzskata, ka šis projekts 
iesaistīs vietējas varas iestādes un 
organizācijas, kuras ir atbildīgas par 
jauniešu integrāciju neatkarīgi no viņu 
sociālās un ģeogrāfiskās izcelsmes;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka jaunu prasmju un 
darbavietu programmas īstenošanā liela 
nozīme ir reģionālajai dimensijai; 
uzskata, ka Eiropas reģionu līdzdalība 
palīdzēs programmai gūt īstus 
panākumus, un aicina stiprināt šo 
dimensiju;

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Elie Hoarau

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka jāpaaugstina kohēzijas 
politikas instrumentu — tostarp ESF —
efektivitāte, finanšu līdzekļus piesaistot 
mazākam skaitam prioritāru jautājumu, 
uzlabojot institucionālajām reformām 
nepieciešamos apstākļus, nosakot 
skaidrus un izmērāmus mērķus un 
izveidojot līgumus par ieguldījumiem 
attīstībā un sadarbībā starp Komisiju un 
dalībvalstīm;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka jāpaaugstina kohēzijas 
politikas instrumentu — tostarp ESF —
efektivitāte, finanšu līdzekļus piesaistot 
mazākam skaitam prioritāru jautājumu, 
uzlabojot institucionālajām reformām 
nepieciešamos apstākļus, nosakot skaidrus 
un izmērāmus mērķus un izveidojot 
līgumus par ieguldījumiem attīstībā un 
sadarbībā starp Komisiju un dalībvalstīm;

3. atzīst, ka jāpaaugstina kohēzijas 
politikas instrumentu — tostarp ESF —
efektivitāte, finanšu līdzekļus piesaistot 
mazākam skaitam prioritāru jautājumu, 
uzlabojot institucionālajām reformām 
nepieciešamos apstākļus, pastiprinot 
partnerības principu, nosakot skaidrus un 
izmērāmus mērķus un izveidojot līgumus 
par ieguldījumiem attīstībā un sadarbībā 
starp Komisiju un dalībvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Rolandas Paksas

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

3.a uzsver, ka ESF ir daudzgadu 
programma, kam ir būtiska nozīme 
nodarbinātības uzlabošanā un kas sniedz 
ieguldījumu sociālajā integrācijā un 
Eiropas reģionu konkurētspējas 
stiprināšanā; tādēļ ierosina piešķirt vairāk 
ESF līdzekļu horizontālajām prioritātēm, 
vienlaicīgi veicot politiskus pasākumus 
nodarbinātības jomā;

Or. lt

Grozījums Nr. 28
Kerstin Westphal

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā; šai sakarībā norāda, ka 
būtu jāizmanto priekšrocības, ko sniedz 
vecāka gadagājuma cilvēku zināšanas un 
pieredze, piemēram, ar apmācības 
projektu palīdzību;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Luís Paulo Alves

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
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radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā, un uzskata, ka ir 
jāizstrādā uzņēmējdarbības vajadzībām 
pielāgotas apmācību sistēmas;

Or. pt

Grozījums Nr. 30
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas kā prioritāti ņem vērā mazo 
un vidējo uzņēmumu (MVU) intereses, jo 
tie nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

Or. es

Grozījums Nr. 31
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā; uzsver, ka liela nozīme ir 
privātā sektora finansējumam apmācībām 
un darbavietu radīšanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 32
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā; uzskata, ka ir jāveicina 
darba tirgus reformas, lai uzlabotu tā 
elastīgumu un elastdrošību; uzsver, ka ir 
nepieciešams attīstīt prasmes, kas ir 
vajadzīgas darbam šodienas un rītdienas 
pasaulē, uzlabot darba kvalitāti, 
nodrošināt labākus darba apstākļus un 
veicināt jaunu darbavietu radīšanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā; aicina dalībvalstis un 
Komisiju risināt jo īpaši situāciju sieviešu 
uzņēmējdarbībā, kas nav mainījusies 
pēdējās desmitgades laikā, lai nodrošinātu 
viņām draudzīgu vidi darbavietu 
radīšanai un saglabāšanai un lai uzlabotu 
viņu piekļuvi finansējumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā;

4. atbalsta tādu politiku jaunu darbavietu 
radīšanai, kas ņem vērā mazo un vidējo 
uzņēmumu (MVU) intereses, jo tie 
nodrošina divas trešdaļas darbavietu 
privātajā sektorā; mudina veikt 
novatoriskus pasākumus jaunu prasmju 
radīšanai jo īpaši attiecībā uz MVU;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Atzinuma projekts
4. punkts – a. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a. uzskata, ka, ņemot vērā Eiropas 
iedzīvotāju novecošanos, ir aktīvāk 
jārīkojas, lai veicinātu nodarbinātību to 
cilvēku vidū, kas ir vecāki par 55 gadiem, 
piemēram, stimulu veidā darba devējiem; 
uzsver, ka ir svarīgi, lai šie cilvēki 
saņemtu turpmākas apmācības un iegūtu 
jaunas kvalifikācijas, kas atvieglotu viņu 
atgriešanos darba tirgū;

Or. pl

Grozījums Nr. 36
Rolandas Paksas

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

4.a vērš uzmanību uz elastdrošības 
principu īstenošanas nozīmi; aicina 
izstrādāt koordinētas nodarbinātības un 
apmācības, ienākumu veicināšanas un 
profesionālās un privātās dzīves līdzsvara 
sistēmu, kas nodrošinās elastīgu darba 
tirgu, darbinieku un darbavietu drošību 
un uzlabos līdzsvaru starp šiem faktoriem 
darba tirgū;

Or. lt

Grozījums Nr. 37
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju pārskatīt pašreizējo 
ES tiešā uzņēmumu atbalsta kārtības 
tiesisko regulējumu un izpētīt iespēju 
visvairāk atbalstīt darbavietu radīšanu 
uzņēmumos, darbinieku prasmju 
attīstīšanu un turpmāku apmācību 
programmu īstenošanu;

Or. lt

Grozījums Nr. 38
Elie Hoarau

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
atvieglojumus un izmaksu dalīšanas 
kārtību, lai palielinātu valsts un privātā 

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
atvieglojumus un izmaksu dalīšanas 
kārtību, lai palielinātu valsts un privātā 
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sektora ieguldījumus darbaspēka
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei;

sektora ieguldījumus ierēdņu un 
strādnieku tālākizglītībā, izglītībā un
visnelabvēlīgākajā situācijā esošo 
integrēšanā darbā, īpaši uzmanību 
pievēršot inter alia informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei;

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
atvieglojumus un izmaksu dalīšanas 
kārtību, lai palielinātu valsts un privātā 
sektora ieguldījumus darbaspēka 
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei;

5. uzskata, ka ir ļoti būtiski ieviest 
efektīvus atvieglojumus un izmaksu 
dalīšanas kārtību, lai palielinātu valsts un 
privātā sektora ieguldījumus darbaspēka 
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei;

Or. es

Grozījums Nr. 40
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
atvieglojumus un izmaksu dalīšanas 
kārtību, lai palielinātu valsts un privātā 
sektora ieguldījumus darbaspēka 
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 

5. vērš uzmanību uz to, ka ir būtiski ieviest 
efektīvus atvieglojumus un izmaksu 
dalīšanas kārtību, lai palielinātu valsts un 
privātā sektora ieguldījumus darbaspēka 
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
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datorprasmei; datorprasmei, un ka ir būtiska valodu 
apguve, attīstot plānošanas, analītiskās, 
organizēšanas, problēmu risināšanas un 
komunikācijas prasmes, kā arī spējas 
pielāgoties jauniem apstākļiem attīstīšana;

Or. lt

Grozījums Nr. 41
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
atvieglojumus un izmaksu dalīšanas 
kārtību, lai palielinātu valsts un privātā 
sektora ieguldījumus darbaspēka 
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei;

5. uzskata, ka ir būtiski ieviest efektīvus 
atvieglojumus un izmaksu dalīšanas 
kārtību, lai palielinātu valsts un privātā 
sektora ieguldījumus darbaspēka 
tālākizglītībā un mūžizglītībā, īpaši 
uzmanību pievēršot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām un 
datorprasmei; uzsver, ka ir būtiski uzlabot 
iedzīvotāju piekļuvi informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijām, neatkarīgi no 
viņu dzīvesvietas un sociālā stāvokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka privāto uzņēmumu atbalsts 
pētniecības un attīstības sistēmas ietvaros 
radīs jaunas darbavietas un veicinās 
jaunu prasmju attīstību, reaģējot uz tirgus 
vajadzībām;
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Or. ro

Grozījums Nr. 43
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām;

6. uzstāj, ka pieredzes un labākās prakses 
apmaiņai un tīklu un koordinācijas 
mehānismu veidošanai starp augstākās 
izglītības iestādēm, pētniecības iestādēm 
un uzņēmējdarbības centriem ir būtiska 
loma prasmju attīstīšanā un pielāgošanā 
darba tirgus prasībām;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām;

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir ļoti būtiska 
loma prasmju attīstīšanā un pielāgošanā 
darba tirgus prasībām;

Or. es

Grozījums Nr. 45
Iosif Matula

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām;

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām; norāda, ka ir 
nepieciešams konsolidēt darba devēju 
tīklus un veicināt labākās prakses 
apmaiņu starp tiem; uzsver, ka ir būtiski 
izveidot noturīgu piedāvājuma un 
pieprasījuma līdzsvaru starp darba 
devējiem un apmācības iestādēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 46
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām;

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai valstu un Eiropas mērogā starp 
augstākās izglītības iestādēm, pētniecības 
iestādēm un uzņēmējdarbības centriem ir 
būtiska loma prasmju attīstīšanā un 
pielāgošanā darba tirgus prasībām;

Or. lt

Grozījums Nr. 47
Juozas Imbrasas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu
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veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām;

veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām; uzskata, ka ir 
nepieciešams nodrošināt tādus darba 
tirgus apstākļus, kas veicina darbavietu 
radīšanu, kā administratīvā sloga vai 
nodokļu atvieglojumi, kas saistīti ar darbu 
un mobilitāti, kas ir īpaši svarīgi ātri 
augošās nozarēs, kas ir lielā mērā 
atkarīgas no pētniecības un tehnoloģiju 
izstrādes; uzskata, ka ir jāveicina 
uzņēmējdarbība, piemēram, veicot 
labākās prakses apmaiņu par 
uzņēmējdarbības attīstību un īstenojot 
Erasmus programmu jauniem 
uzņēmējiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 48
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem ir būtiska loma 
prasmju attīstīšanā un pielāgošanā darba 
tirgus prasībām;

6. uzstāj, ka pieredzes apmaiņai un tīklu 
veidošanai starp augstākās izglītības 
iestādēm, pētniecības iestādēm un 
uzņēmējdarbības centriem, kā arī 
publiskām iestādēm un vietējām varas 
iestādēm, ir būtiska loma prasmju 
attīstīšanā un pielāgošanā darba tirgus 
prasībām; aicina vietējās un reģionālās 
varas iestādes veicināt Eiropas vides 
vadības un audita sistēmu (EMAS) un 
mudināt visas ekonomikas nozares 
censties panākt reģistrēšanu EMAS; 
aicina izstrādāt profesionālās orientācijas 
programmas vietējā un reģionālā līmeņa 
pārvaldes iestādēm, lai palielinātu 
vispārējo informētību par ekoloģijas un 
vides jautājumiem ar mērķi veicināt 
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ekonomikas ilgtspējīgu attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina rast iespēju apsvērt vienotas
Eiropas sistēmas izveidi augstākās 
izglītības prasībām, lai nodrošinātu, ka 
visi Eiropas studenti piedalās darba tirgū 
vienlīdzīgos apstākļos, un uzlabotu 
augstākās izglītības iestāžu darbību, veicot 
labākās prakses apmaiņu;

Or. lt

Grozījums Nr. 50
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
atbalstīt Eiropas izglītības centrus jaunām 
akadēmiskām specializācijām darbam 
nākotnē; uzsver, ka jo īpaši pilsētās 
vietējās varas iestādes ir vislabākajā 
situācijā un vislabāk spēj radīt apstākļus, 
kas nepieciešami novatorisku uzņēmumu 
kopu attīstībai; norāda, ka šādu kopu 
rašanās var būt izšķirošs pamudinājums 
vietējās ekonomikas attīstībai un radīt 
jaunas darbavietas reģionos;

Or. en
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Grozījums Nr. 51
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka stratēģijas jaunām prasmēm 
un darbavietām mērķu īstenošana ir 
galvenokārt dalībvalstu kompetencē; 
uzskata, ka tādēļ Komisijai jānodrošina, lai 
ikviena dalībvalsts pieņemtu stratēģijas 
mērķus;

7. norāda, ka stratēģijas jaunām prasmēm 
un darbavietām mērķu īstenošana ir 
galvenokārt dalībvalstu un to reģionu
kompetencē; uzskata, ka tādēļ Komisijai 
jānodrošina, lai ikviena dalībvalsts 
pieņemtu stratēģijas mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Elie Hoarau

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes 
uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu 
likvidēšanai tādās jomās kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un tiesību uz 
papildu pensiju pārnesamība.

8. aicina Komisiju ierēdņu un strādnieku
mobilitātes uzlabošanas nolūkā pieņemt 
pasākumus administratīvo un juridisko 
šķēršļu likvidēšanai tādās jomās kā 
profesionālās kvalifikācijas atzīšana,
tiesību uz pensiju un tiesību uz papildu 
pensiju pārnesamība un tiesību 
pārnesamība attiecībā uz sabiedrības un 
privāto veselības apdrošināšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Iosif Matula

Atzinuma projekts
8. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes 
uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu 
likvidēšanai tādās jomās kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un tiesību uz papildu 
pensiju pārnesamība.

8. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes 
uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu
likvidēšanai tādās jomās kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un tiesību uz papildu 
pensiju pārnesamība; uzsver, ka ir 
nepieciešams uzlabot darbaspēka 
mobilitāti ES dalībvalstīs kā iespējamo 
līdzekli atšķirību starp reģioniem 
samazināšanai un kohēzijas politikas 
mērķu sasniegšanai.

Or. ro

Grozījums Nr. 54
Elisabeth Schroedter

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes 
uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu 
likvidēšanai tādās jomās kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un tiesību uz papildu 
pensiju pārnesamība.

8. aicina Komisiju darbaspēka mobilitātes 
uzlabošanas nolūkā pieņemt pasākumus 
administratīvo un juridisko šķēršļu 
likvidēšanai tādās jomās kā profesionālās 
kvalifikācijas atzīšana un tiesību uz papildu 
pensiju pārnesamība; atzinīgi vērtē 
Komisijas iniciatīvu reformēt Eiropas 
Nodarbinātības dienesta EURES tīklu, lai 
uzlabotu pakalpojumus mobiliem 
darbiniekiem un darba meklētājiem jo 
īpaši robežreģionos; uzsver, ka EURES ir 
nozīmīga loma mobilo darbinieku un 
darba meklētāju konsultēšanā attiecībā uz 
viņu tiesībām un ka tas palīdz pāriet uz 
īstu iekšējo tirgu; uzsver, ka attiecībā uz 
darbinieku konsultēšanu pārrobežu 
partnerībās liela nozīme ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai robežreģionos ir 
sociālajiem partneriem.

Or. en



AM\871482LV.doc 29/30 PE467.282v01-00

LV

Grozījums Nr. 55
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata, ka, ņemot vērā straujās 
tehnoloģiju un ražošanas sistēmu 
pārmaiņas, ir jāizveido procedūra, lai 
novērtētu stratēģiju minēto pārmaiņu 
aspektā;

Or. es

Grozījums Nr. 56
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina reģionālos un vietējos 
dalībniekus iesaistīties novērtēšanas 
procesos, pielāgojot un definējot 
pārmaiņas stratēģijas īstenošanā.

Or. es

Grozījums Nr. 57
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a uzskata par svarīgu veicināt un 
atbalstīt vecāka gadagājuma cilvēku 
konsultēšanu un aktivizēšanu inovācijas 
partnerības „Aktīva un veselīga 
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novecošana” ietvaros;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Lambert van Nistelrooij

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina plaši atbalstīt nodarbinātības 
iespēju nodrošināšanu vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, ņemot vērā, ka 
patlaban uzņēmējdarbībā ir maza interese 
par vecāka gadagājuma darbiniekiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 59
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju izstrādāt politikas 
dokumentu, kurā skaidri noteikta 
dalībvalstu IKP daļa, kas jāatvēl 
darbavietu radīšanai un turpmākām 
apmācības programmām.

Or. lt


