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Grozījums Nr. 1
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
kaitējot ekonomiskajai attīstībai un 
iespējai nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir 
vienāds dzīves līmenis un darba apstākļi, 
kā arī ES reģionu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, kas paredzēta LESD 
174. pantā;

1. brīdina par nepieredzēto jauniešu 
bezdarba līmeņa pieaugumu un jo īpaši 
par nevienmērīgo jauniešu bezdarba 
izplatību dalībvalstu starpā (no mazāk par 
15 % līdz vairāk par 55 %); kā arī to 
jauniešu skaitu, kuriem nav piekļuves ne 
izglītībai, ne apmācībām, kā dēļ šie
sabiedrības locekļi nevar iegūt 
nepieciešamo darba pieredzi (15 miljoni 
jauniešu vecumā no 15 līdz 29), un šie 
aspekti nopietni apdraud tādas Eiropas
konkurētspēju un ekonomikas attīstību,
kurā ir vienāds dzīves līmenis un darba 
apstākļi, kā arī ES reģionu ekonomisko, 
sociālo un teritoriālo kohēziju, kas 
paredzēta LESD 174. pantā;

Or. bg

Grozījums Nr. 2
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības 
projektu, kaitējot ekonomiskajai attīstībai
un iespējai nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir 
vienāds dzīves līmenis un darba apstākļi, 
kā arī ES reģionu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, kas paredzēta LESD 

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti
atspoguļo valstu tautsaimniecību atšķirīgo 
efektivitāti un konkurētspēju; ierosina 
veikt straujas un tālejošas strukturālas 
reformas krīzes skartajās valstīs, ņemot 
vērā, ka lielās atšķirības apdraud 
ekonomikas attīstību un iespēju nodrošināt 
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174. pantā); tādu Eiropu, kurā ir vienāds dzīves līmenis 
un darba apstākļi, kā arī ES reģionu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
kaitējot ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
60 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
kaitējot ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;
uzsver, ka jauniešiem ir tiesības strādāt 
kvalitatīvu darbu, kas ir proporcionāls
viņu profesionālajai sagatavotībai un 
nodrošina viņiem cieņu un neatkarību, kā 
arī atbrīvo no nedrošības un nabadzības;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
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55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
kaitējot ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), papildus 
nestabilām darba vietām, kas skar vēl 
lielāku, kaut arī strādājošu, jauniešu 
grupu; uzskata, ka iepriekš minētie 
aspekti apdraud pašu Eiropas Savienības 
projektu, kaitējot ekonomiskajai attīstībai 
un iespējai nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir 
vienāds dzīves līmenis un darba apstākļi, 
kā arī ES reģionu ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju, kas paredzēta LESD 
174. pantā;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
kaitējot ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām reģionu un 
Eiropas Savienības dalībvalstu starpā (no 
mazāk par 10 % līdz vairāk par 60 %), kā 
arī to jauniešu skaitu, kas ne mācās, ne 
apgūst arodu, ne strādā (14 miljoni tā 
saukto NEET jauniešu vecumā no 15 līdz 
30), un šie aspekti apdraud pašu Eiropas 
Savienības projektu, kaitējot 
ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Justina Vitkauskaite Bernard
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
kaitējot ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

1. brīdina par jauniešu bezdarba līmeni un 
jo īpaši par lielajām atšķirībām dalībvalstu 
starpā (no mazāk par 15 % līdz vairāk par 
55 %), kā arī to jauniešu skaitu, kas ne 
mācās, ne apgūst arodu, ne strādā 
(14 miljoni tā saukto NEET jauniešu 
vecumā no 15 līdz 30), un šie aspekti 
apdraud pašu Eiropas Savienības projektu, 
izraisot ES turpmākās ekonomikas 
izaugsmes potenciāla zudumu un kaitējot 
ekonomiskajai attīstībai un iespējai 
nodrošināt tādu Eiropu, kurā ir vienāds 
dzīves līmenis un darba apstākļi, kā arī ES 
reģionu ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, kas paredzēta LESD 174. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver reģionālās dimensijas nozīmi 
uz jauniešiem un bezdarbniekiem vērstu 
apmācību un atbalsta stratēģiju 
formulēšanā atbilstoši patiesajām vietējo 
darba tirgu vajadzībām un ņemot vērā 
nepieciešamību veidot ciešāku kontaktu 
ar iesaistītajām pusēm;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Verónica Lope Fontagné
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka sociāli ekonomiskās
struktūras dēļ nodarbinātības jomā 
jaunieši ir viena no vismazāk
aizsargātajām iedzīvotāju grupām 
Savienībā, jo īpaši pašreizējā ekonomikas
un finanšu krīzē, ņemot vērā jauniešu 
skaitu darba tirgū un to, ka viņi saskaras 
ar visnopietnākajām problēmām 
nodarbinātībā; tāpēc uzsver, ka ir jārod 
risinājumi, kas Eiropas jauniešiem, kuri 
ir pārstājuši ticēt tradicionālajiem 
nodarbinātības problēmu risinājumiem 
(izglītība un darbs), palīdzētu izkļūt no šī 
strupceļa un gūt konkrētas atbildes viņu 
dažādajās situācijās, pielāgojot politiskās 
nostādnes viņu vajadzību apmierināšanai, 
nevis otrādi;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka jauniešu bezdarba līmenis 
ir neiedomājami augsts, tāpēc ES, valstu 
un reģionālā līmenī ir jāīsteno iedarbīgāki
pasākumi; tāpēc uzskata, ka laikā, kad 
Eiropas Savienība saskaras ar daudzām 
grūtībām un problēmām, vairāk kā jebkad 
ir nepieciešami stipri un inovatīvi 
jaunieši, kas ir gatavi stāties pretī 
grūtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Patrice Tirolien
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku 
reģionu integrāciju, kā arī veicina 
efektīvāku pasākumu īstenošanu darba 
gaitu uzsākšanai (veidojot stipru saikni 
starp izglītību un nodarbinātību) un 
drošāku profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai gan Eiropu skar 
ekonomikas krīze, šīs situācijas iemesli ir 
saistīti ar strukturālām problēmām, ko 
radījusi izglītības un nodarbinātības 
politika, kura ir jāuzlabo; uzsver 
nepieciešamību ieviest jaunas, 
atraktīvākas un visaptverošākas 
pedagoģiskās stratēģijas, lai sekmētu 
jauniešu, kas beiguši skolu, darba gaitu 
efektīvu uzsākšanu un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar 
strukturālām problēmām, ko radījusi
izglītības un nodarbinātības politika, kurās 
ir jāveic izmaiņas, jo nepieciešamas 
jaunas paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, 
kas ir atbilstīgākas un nodrošina lielāku 
reģionu integrāciju, kā arī veicina
efektīvāku pasākumu īstenošanu darba 
gaitu uzsākšanai (veidojot stipru saikni 
starp izglītību un nodarbinātību) un 
drošāku profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka ir 
jānovērš strukturālās problēmas, ko rada 
izglītības un nodarbinātības politika; 
uzskata, ka ir jāievieš atraktīvākas
pedagoģiskās stratēģijas, kas nodrošina 
labāku reģionālo integrāciju, ņemot vērā 
atšķirīgo situāciju un pieļaujot elastīgu 
izmantojumu atbilstoši konkrētā reģiona 
vajadzībām un īpatnībām, veicinot
efektīvāku pasākumu īstenošanu darba 
gaitu uzsākšanai (veidojot stipru saikni 
starp izglītību un nodarbinātību) un 
drošāku profesionālo karjeru izveidi;

Or. es
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Grozījums Nr. 12
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku 
reģionu integrāciju, kā arī veicina 
efektīvāku pasākumu īstenošanu darba 
gaitu uzsākšanai (veidojot stipru saikni 
starp izglītību un nodarbinātību) un 
drošāku profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai radītu pienācīgas, 
ilgtspējīgas un stabilas darbvietas, vispirms 
ir jāveicina ekonomiskā aktivitāte, un 
norāda, ka šīs situācijas iemesli ir saistīti ar 
strukturālām problēmām, ko cita starpā
radījusi izglītības un nodarbinātības 
politika, kurās ir jāveic izmaiņas, lai 
veicinātu efektīvāku pasākumu īstenošanu 
darba gaitu uzsākšanai (veidojot stipru 
saikni starp izglītību un nodarbinātību) un 
drošāku profesionālo karjeru izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi; uzsver 
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ekonomikas krīzes un taupības pasākumu 
radīto satraucošo ietekmi uz jauniešu 
situāciju; norāda, ka budžeta 
samazinājumi nopietni apdraud 
ieguldījumus jauniešu nākotnei nozīmīgās 
jomās, piemēram, izglītībā, pētniecībā un 
inovācijās;

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas, drošas
un stabilas darbvietas, ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, izstrādājot jaunas paaudzes 
pedagoģiskās stratēģijas, kas apmierina 
uzņēmumu vajadzības un ir atbilstīgākas 
un nodrošina lielāku reģionu integrāciju, kā 
arī veicina efektīvāku pasākumu īstenošanu 
darba gaitu uzsākšanai (veidojot stipru 
saikni starp izglītību un nodarbinātību);

Or. bg

Grozījums Nr. 15
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
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problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi; uzskata, ka 
papildus šiem aspektiem ir jādefinē 
prioritārās jomas katra reģiona attīstībai 
un definētajās jomās jāieskicē vai 
jāizstrādā uzņēmējdarbības programmas 
jauniešiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi, tostarp 
obligāto praksi studiju laikā saistībā ar 
visiem mācību priekšmetiem nolūkā 
sniegt sākotnējo profesionālo pieredzi 
attiecīgajā jomā;

Or. ro
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Grozījums Nr. 17
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību, īpaši ar duālām 
izglītības sistēmām) un drošāku 
profesionālo karjeru izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju, kā arī veicina efektīvāku 
pasākumu īstenošanu darba gaitu 
uzsākšanai (veidojot stipru saikni starp 
izglītību un nodarbinātību) un drošāku 

2. uzsver — lai radītu ilgtspējīgas un 
stabilas darbvietas, vispirms ir jāveicina 
ekonomiskā aktivitāte, un norāda, ka šīs 
situācijas iemesli ir saistīti ar strukturālām 
problēmām, ko radījusi izglītības un 
nodarbinātības politika, kurās ir jāveic 
izmaiņas, jo nepieciešamas jaunas 
paaudzes pedagoģiskās stratēģijas, kas ir 
atbilstīgākas un nodrošina lielāku reģionu 
integrāciju un tādu platformu tīklu izveidi, 
kas paredzēti pieredzes un paraugprakses 
apmaiņai reģionu un dalībvalstu starpā, 
kā arī veicina efektīvāku pasākumu 
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profesionālo karjeru izveidi; īstenošanu darba gaitu uzsākšanai (veidojot 
stipru saikni starp izglītību un 
nodarbinātību) un drošāku profesionālo 
karjeru izveidi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka, lai uzlabotu jauniešu darba
iespējas, ir jānovērš darbavietu 
piedāvājuma un pieprasījuma ģeogrāfiskā 
neatbilstība gan dalībvalstu iekšienē, gan 
to starpā, īpaši īstenojot EURES 
reformas;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka, atbalstot un papildinot 
dalībvalstu centienus atdzīvināt 
saimniecisko darbību un uzlabot 
nodarbinātību to teritorijās, jo īpaši 
vissmagāk skartajos reģionos, Eiropas 
reģionālā politika ir būtisks instruments, 
ar ko Savienība var palīdzēt pārvarēt 
pašreizējo situāciju, virzot un plānojot
nepieciešamo strukturālo reformu 
īstenošanu un koncentrējot ieguldījumus 
prioritārajās darbībās; uzskata, ka 
saskaņota darbība piecu vienotā 
stratēģiskā satvara fondu ietvaros (ERAF, 
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ESF, Kohēzijas fonds, ELFLA un EJZF) 
ir būtiska, lai kopīgi uzlabotu
konkurētspēju un konverģenci, izvirzot 
katrai Eiropas valstij un reģionam 
atbilstošākās ieguldījuma prioritātes un
atbalstot visus finanšu instrumentus, kas 
spēj veicināt privātos ieguldījumus, bet 
vienlaikus palielināt arī valsts 
ieguldījumu ietekmi;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka, lai visā ES nodrošinātu 
ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju, ir jāiegulda līdzekļi mazāk 
labvēlīgos reģionos; uzskata, ka 
struktūrfondiem ir jāpalīdz īstenot šos 
ieguldījumus, novēršot tādu situāciju, kad 
dažos reģionos nav nekādas vai ir tikai 
niecīga darbība, un tādējādi veicinot arī 
privātos ieguldījumus un ekonomikas un 
reģionālo attīstību;

Or. es

Grozījums Nr. 22
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver to, cik svarīgi ir veicināt 
mobilitāti Eiropas jauniešu vidū gan 
valsts, gan Eiropas līmenī, jo tā 
nodrošinās viņiem gan personīgās, gan 
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profesionālās izaugsmes iespējas;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 
varētu īstenot efektīvu nodarbinātības 
politiku; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

3. izprot, ka darba tirgum ir raksturīga 
darbavietu pazušana un rašanās dažādās 
ekonomikas nozarēs, kā dēļ ir jāīsteno 
pastāvīgi centieni nodrošināt apmācības 
un veikt pasākumus bezdarbnieku 
aizsardzībai un atbalstam, lai pēc iespējas 
efektīvāk šajā strukturālās nestabilitātes 
gaisotnē palīdzētu uzņēmumiem un 
darbiniekiem; uzskata, ka efektīvai
nodarbinātības politikai ir attiecīgi 
jāpievēršas kvalifikācijai un prasmēm 
atbilstoši reģionālo uzņēmumu 
vajadzībām ES;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 
varētu īstenot efektīvu nodarbinātības 
politiku; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 

3. saprot, ka ir nepieciešams globāls 
skatījums, kas patiesi efektīvas 
nodarbinātības politikas ietvaros ir 
piemērots izmaiņu prognozēšanai, 
pievēršot īpašu uzmanību 
visatstumtākajām iedzīvotāju grupām un 
tām, kurām bezdarba risks ir vislielākais, 
ko turklāt papildina konkrēti teritoriālie 
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kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

trūkumi; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 
varētu īstenot efektīvu nodarbinātības
politiku; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un to 
izmaiņu iepriekš paredzošs skatījums, kas 
ir jāveic, lai nodrošinātu patiesi 
ilgtspējīgu izaugsmi un darbavietas; 
uzskata, ka pasākumi būs efektīvi tikai
tad, ja tos cieši sasaistīs, lai pieaugtu 
produktivitāte, tiktu veicināti privātie 
ieguldījumi un sekmētas nozares ar lielu
izaugsmes potenciālu, jo īpaši tās, kas ir 
saistītas ar videi nekaitīgu ekonomiku un 
IKT; uzskata, ka šajā saistībā ir svarīgi 
pilnveidot cilvēkkapitāla prasmes, 
izstrādājot kvalifikācijas politiku, kas visos 
ES reģionos veicinātu sākotnējo un 
pastāvīgo kompetenču pielāgošanu 
uzņēmumu un ekonomikas vajadzībām;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 
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varētu īstenot efektīvu nodarbinātības 
politiku; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

varētu īstenot efektīvu nodarbinātības 
politiku; uzsver, cik svarīgi ir novērst 
plaisu starp augstāko izglītību un darba 
tirgu, un akcentē, ka izglītības prasmju un 
mūsdienu darbavietu savstarpējā 
neatbilstība ir jāmazina galvenokārt 
izglītības iestādēm; aicina ES izglītības 
ministrus un augstākās izglītības iestādes 
ES visu atbilstošo studiju un kursu 
mācību programmās kā neatņemamu to 
daļu paredzēt arī māceklību un 
stažēšanos; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 
varētu īstenot efektīvu nodarbinātības 
politiku; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām;

3. uzskata — paredzot, ka katru gadu tiek 
zaudētas un izveidotas no jauna 15 % 
darbavietu, ir vajadzīgs globāls un 
izmaiņas iepriekš paredzošs skatījums, lai 
varētu īstenot efektīvu nodarbinātības 
politiku; uzskata, ka īpaši svarīga ir 
kvalifikācijas politika, kas visos ES 
reģionos veicinātu sākotnējo un pastāvīgo 
kompetenču pielāgošanu uzņēmumu un 
ekonomikas vajadzībām un novērstu 
turpmāku darbaspēka trūkumu tajās 
profesijās, kurās tā jau patlaban trūkst;

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Dimitar Stoyanov

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

3.а aicina nodrošināt lielāku darbavietu 
stabilitāti un drošību, kā arī izstrādāt 
aizsargmehānismus, lai novērstu to, ka 
darba devēji izmanto Eiropas jauniešus, 
kā tas notiek atsevišķās dalībvalstīs;

Or. bg

Grozījums Nr. 29
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka MVU ir Eiropas 
dzinējspēks, nodarbinātības stūrakmens 
un galvenais ceļš, kas izved no krīzes; 
tāpēc uzskata, ka ir jāuzlabo gan piekļuve 
finansējumam, gan uzņēmējdarbības vide, 
kurā tie darbojas;

Or. es

Grozījums Nr. 30
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka līdztekus ES 
nodarbinātības stratēģijām pilsētām un 
reģioniem ir jāuzņemas lielāka loma 
vietējo darba tirgu novērtēšanā un 
jauniešiem paredzētu programmu 
pielāgošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības īstenot efektīvāku 
izglītības un nodarbinātības politiku, 
kurai ir jābūt balstītai uz trīs
pamatprincipiem: uz nākotni orientētu 
pieeju, labāk paredzot darba tirgus 
attīstības tendences un ar tām saskaņo 
izglītību un apmācību; lielāka visu 
dalībnieku iesaistīšana; reģionāla pieeja, 
kas ļauj īstenot mehānismus ar labāku 
izpratni par problēmām un efektīvāku 
lēmumu pieņemšanu, kā arī ļauj labāk 
identificēt kvalifikācijas vajadzības;

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības, stiprinot starpreģionu 
sadarbību, izstrādāt izglītības un 
apmācības stratēģijas, kā arī stratēģijas 
darba tirgus paplašināšanai, kuru pamatā 
jābūt trim pamatprincipiem: uz nākotni 
orientētai pieejai, labāk novērtējot darba 
tirgus attīstības tendences un ar tām 
saskaņojot izglītību un apmācību; lielākai
visu attiecīgo dalībnieku un vietējo 
partneru iesaistīšanai; reģionālai pieejai, 
kas ļauj īstenot mehānismus ar labāku 
izpratni par problēmām un efektīvāku 
lēmumu pieņemšanu, kā arī ļauj labāk 
identificēt kvalifikācijas vajadzības;

Or. bg

Grozījums Nr. 32
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības īstenot efektīvāku 
izglītības un nodarbinātības politiku, kurai 
ir jābūt balstītai uz trīs pamatprincipiem: 
uz nākotni orientētu pieeju, labāk paredzot 
darba tirgus attīstības tendences un ar tām 
saskaņo izglītību un apmācību; lielāka visu 
dalībnieku iesaistīšana; reģionāla pieeja, 
kas ļauj īstenot mehānismus ar labāku 
izpratni par problēmām un efektīvāku 
lēmumu pieņemšanu, kā arī ļauj labāk 
identificēt kvalifikācijas vajadzības;

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības īstenot efektīvāku 
izglītības un nodarbinātības politiku, kurai 
ir jābūt balstītai uz trīs pamatprincipiem:
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� uz nākotni orientētu pieeju, labāk 
paredzot darba tirgus attīstības tendences 
un ar tām saskaņojot izglītību un 
apmācību; šajā saistībā aicina Komisiju 
ciešāk sadarboties ar dalībvalstīm, lai 
veiktu vidēja un ilgtermiņa prognozes par 
prasmēm, kas nepieciešamas vietējā un 
reģionālā darba tirgū;
� lielāka visu attiecīgo dalībnieku, tostarp 
jauniešu organizāciju, iesaistīšana;
– reģionāla pieeja integrētu teritoriālo 
attīstības stratēģiju ietvaros, ņemot vērā 
vietējās vajadzības un teritoriālo
specifiskumu, kas dod iespēju veiksmīgāk 
identificēt uz nākotni vērstas darbavietas, 
jo īpaši inovatīvās nozarēs, piemēram, 
videi nekaitīgos segmentos un sociālajā 
uzņēmējdarbībā, un ļauj īstenot 
mehānismus ar labāku izpratni par 
problēmām un efektīvāku lēmumu 
pieņemšanu, kā arī ļauj labāk identificēt 
kvalifikācijas vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības īstenot efektīvāku 
izglītības un nodarbinātības politiku, kurai 
ir jābūt balstītai uz trīs pamatprincipiem: 
uz nākotni orientētu pieeju, labāk paredzot 
darba tirgus attīstības tendences un ar tām 
saskaņo izglītību un apmācību; lielāka visu 
dalībnieku iesaistīšana; reģionāla pieeja, 
kas ļauj īstenot mehānismus ar labāku 
izpratni par problēmām un efektīvāku 
lēmumu pieņemšanu, kā arī ļauj labāk 
identificēt kvalifikācijas vajadzības;

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības ieviest pasākumus, 
kas izstrādāti garantijas jauniešiem 
shēmā, lai veicinātu tādu veiksmīgu 
modeļu apmaiņu, kas uzrādījuši pozitīvas 
tendences jauniešu un tā dēvēto NEET 
grupu bezdarba mazināšanā, kā arī 
īstenot efektīvāku izglītības un 
nodarbinātības politiku, kurai ir jābūt 
balstītai uz trīs pamatprincipiem: uz 
nākotni orientētu pieeju, labāk paredzot 
darba tirgus attīstības tendences un ar tām 
saskaņojot izglītību un apmācību; lielāka 
visu attiecīgo dalībnieku iesaistīšana; 
reģionāla pieeja, kas ļauj īstenot 
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mehānismus ar labāku izpratni par 
problēmām un efektīvāku lēmumu 
pieņemšanu, kā arī ļauj labāk identificēt 
kvalifikācijas vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Marietje Schaake

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības īstenot efektīvāku 
izglītības un nodarbinātības politiku, kurai 
ir jābūt balstītai uz trīs pamatprincipiem: 
uz nākotni orientētu pieeju, labāk paredzot 
darba tirgus attīstības tendences un ar tām 
saskaņo izglītību un apmācību; lielāka visu 
dalībnieku iesaistīšana; reģionāla pieeja, 
kas ļauj īstenot mehānismus ar labāku 
izpratni par problēmām un efektīvāku 
lēmumu pieņemšanu, kā arī ļauj labāk 
identificēt kvalifikācijas vajadzības;

4. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās pašvaldības īstenot efektīvāku 
izglītības un nodarbinātības politiku, kurai 
ir jābūt balstītai uz trīs pamatprincipiem: 
darba tirgus attīstības tendences un ar tām 
saskaņojot izglītību un apmācību; lielāka 
visu attiecīgo dalībnieku iesaistīšana, īpaši 
privātajā sektorā; reģionāla pieeja, kas ļauj 
īstenot mehānismus ar labāku izpratni par 
problēmām un efektīvāku lēmumu 
pieņemšanu, kā arī ļauj labāk identificēt 
kvalifikācijas vajadzības;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis veicināt jauniešu 
mobilitāti, kā pamatā būtu prasmju un 
kvalifikācijas labāka atzīšana, labāka 
koordinācija sociālā nodrošinājuma 
sistēmu starpā un labāka piekļuve finanšu 
kredītiem un mājokļiem par pieņemamām 
cenām, tostarp sociālajiem mājokļiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver mācību mūža garumā nozīmi 
profesionālās pielāgošanās veicināšanā; 
šajā sakarā norāda uz Eiropas 
programmu efektivitāti, kas nākamajā 
finanšu plānošanas periodā ir jāsaglabā
un jākonsolidē;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis un reģionus nākt 
klajā ar stratēģijām, kas vērstas uz to, lai 
izskaustu priekšlaicīgu mācību 
pārtraukšanu un veicinātu to, ka mācības 
pārtraukušie jaunieši atsāk studiju gaitas; 
uzsver, ka daudzās dalībvalstīs ir jāīsteno 
būtiski pasākumi, lai vidusskolu un 
augstskolu līmenī palīdzētu studentiem un 
vadītu tos; 

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Marietje Schaake

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

4.a mudina dalībvalstis likvidēt 
pašreizējos šķēršļus pārrobežu 
māceklības, stažēšanās un prakses 
iespējām, lai veiksmīgāk samērotu 
jauniešiem paredzētu uz darbu balstītu 
apmācību piedāvājumu un pieprasījumu, 
tādējādi uzlabojot mobilitāti un 
piemērotību darba tirgum, īpaši robežu 
reģionos;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis nozīmīgās jomās, 
piemēram, izglītībā un inovācijās, neveikt 
būtiskus samazinājumus, jo vienlaikus ar 
citām negatīvām ekonomikas un finanšu 
krīzes radītām sekām šādi samazinājumi 
būtiski kavē jauniešu bezdarba 
apkarošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a tā kā Sociālo pārmaiņu un sociālās 
inovācijas programmā (2014.–2020. gads) 
ir uzsvērts, ka nepietiekamas zināšanas 
kavē sociālās inovācijas attīstību 



PE513.123v02-00 24/33 AM\939864LV.doc

LV

Savienībā, mudina dalībvalstis, kā arī 
reģionālās un vietējās pašvaldības 
veicināt jaunu uzņēmēju atbalstīšanai 
paredzētu programmu izplatīšanu, 
savukārt pašreizējās uzņēmējdarbības 
programmās ņemt vērā konkrētas 
reģionālās īpatnības, jo tās var noteikt 
jauniešu ierosmju veiksmi vai neveiksmi, 
jo īpaši visattālākajos reģionos; 

Or. pt

Grozījums Nr. 41
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b aicina dalībvalstis izglītības sistēmās 
veicināt sagatavošanos karjerai, kas 
šobrīd skolu un augstskolu mācību 
programmās netiek pienācīgi novērtēta, 
bet kurai dalībvalstīs tomēr ir liels 
potenciāls nodrošināt darbu dalībvalstīs;

Or. fr

Grozījums Nr. 42
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, ka ES programmas un īpaši 
struktūrfondi un kohēzijas fondi bija 
visefektīvākie instrumenti jaunu 
darbavietu radīšanai jauniešiem un tāpēc 
arī turpmāk ir jāvelta uzmanība šīm 
programmām, un katram reģionam ir 
pilnībā jāizmanto pieejamais ES 
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finansējums, lai palīdzētu jauniešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju; uzsver 
obligāto prasību 2014.–2020. gada
plānošanas periodā vismaz 25 % no 
Kohēzijas politikas piešķīruma atvēlēt 
ESF, kā arī vismaz 20 % no ESF piešķirt 
stratēģijas „ES 2020” pamatiniciatīvai 
par „sociālās iekļaušanas veicināšanu un 
cīņu pret nabadzību”, kuras ietvaros
jauniešu bezdarbu izvirzītu par prioritāti; 
aicina dalībvalstis, kā arī vietējās un 
reģionālās pašpārvaldes izstrādāt 
integrētas teritoriālās attīstības stratēģijas 
― un izmantot jaunus instrumentus, kas 
tās atbalsta, ― tostarp apmācību un 
nodarbinātības komponentus, lai 
nodrošinātu darba iespējas jauniešiem un 
atbalstītu pieejamu sociālo infrastruktūru 
izveidi un atjaunošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
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kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju; uzsver, ka 
kohēzijas politikas instrumenti, 
galvenokārt ESF, var palīdzēt 
uzņēmumiem, kuri nodarbina jauniešus,
un mazināt jauniešu bezdarbu; tāpat ESF 
pasākumi palīdz mazināt nodokļus tiem 
uzņēmumiem, kuri nodarbina jauniešus, 
lai veicinātu jauniešiem paredzētu 
darbavietu radīšanu un mazinātu 
birokrātiju, uzņēmumiem piemērojot
Eiropas fondus;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Verónica Lope Fontagné

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju, īstenojot 
pasākumus, kas nepieciešami darba 
tirgum, izglītībai un apmācībai nolūkā 
atbalstīt darbinieku pāreju uz 
produktīvāku nozaru vajadzībām, kā arī 
jaunām prasmēm un darbavietām 
(ieskaitot cita starpā videi nekaitīgām 
darbavietām, tādām, kas nepieciešamas 
attiecībā uz demogrāfijas tendencēm, 
jaunām tehnoloģijām, un nodarbinātības 
dažādošanai lauku teritorijās);

Or. es

Grozījums Nr. 46
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju; aicina 
pievērst īpašu uzmanību tiem reģioniem, 
kurus jauniešu bezdarbs ir skāris 
vissmagāk, kas atsevišķos gadījumos 
pārsniedz 50 %, padziļinot reģionālās 
atšķirības;

Or. fr

Grozījums Nr. 47
Dimitar Stoyanov

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
izskaustu jauniešu bezdarbu;

Or. bg

Grozījums Nr. 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
mobilizētu struktūrfondus nolūkā veicināt 
ieguldījumus izaugsmes un 
nodarbinātības jomā un steidzami risinātu
šo situāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 49
Andreas Mölzer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
steidzami risinātu šo situāciju;

5. aicina Eiropas fondus, galvenokārt 
kohēzijas politikas instrumentus, jo īpaši 
ESF un ERAF, vienoti rīkoties, lai 
palīdzētu cīņā pret jauniešu bezdarbu;

Or. de

Grozījums Nr. 50
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aizstāv viedokli, ka ir ļoti svarīgi 
atdzīvināt saimniecisko darbību un 
atbalstīt jauniešiem paredzētu darbavietu 
izveidi; aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt un ieguldīt līdzekļus Eiropas
mēroga uzņēmējdarbības inkubatora 
projektā, kurā visās dalībvalstīs 
pašreizējie uzņēmējdarbības inkubatori 
dotu jauniem uzņēmējiem iespēju dibināt 
uzņēmumus aizsargātā vidē, vienlaikus 
radot vienotības sajūtu Eiropas mēroga 
inkubatora projektā; turklāt uzskata, ka 
būtu jāizveido riska kapitāliem piemērota 
vide, jo īpaši attiecībā uz nodokļu sistēmu, 
lai atbalstītu šī jaunā tirgus attīstību;

Or. en



AM\939864LV.doc 29/33 PE513.123v02-00

LV

Grozījums Nr. 51
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina Eiropas Investīciju banku 
ieguldīt līdzekļus jauniešiem paredzētu 
darbavietu radīšanā ar nosacījumu, ka tā 
nerada blakus priekšrocības un piešķir 
dotācijas galvenokārt MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Eiropadomes 2013. gada 
8. un 9. februāra paziņojumu par 
Jaunatnes nodarbinātības ierosmes 
atvēršanu reģioniem, kuros jauniešu 
bezdarbs ir 25 % augstāks par Savienības 
vidējo rādītāju; vēlreiz akcentē vajadzību
rast līdzekļus nepieciešamo administratīvo 
šķēršļu ierobežošanai; pauž cerību, ka šī 
ierosme galvenokārt veicinās finansējumu 
ES jauniešu nodarbinātības garantijas 
pasākumiem saskaņā ar ESF regulu 
[.../...];

Or. fr

Grozījums Nr. 53
Verónica Lope Fontagné

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

5.a uzsver, ka, lai nodrošinātu iedarbīgu 
vienotā stratēģiskā satvara fondu 
instrumentu intervenci un maksimāli 
palielinātu ieguldījumu un Eiropas 
finansējuma ietekmi uz sociāli 
ekonomisko situāciju valstī un tās 
reģionos, to uzmanības centrā ir jābūt 
ierobežotam prioritāšu skaitam, īpaši tad, 
ja pastāv nozīmīgi valsts fiskālās 
konsolidācijas pasākumi;

Or. es

Grozījums Nr. 54
Younous Omarjee

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
to, ka līdz 2013. jūnijam tiks ierosināta 
tiesību aktu pakete jauniešu bezdarba 
apkarošanai, kas pēc ES Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas un jo īpaši 
Jaunatnes garantijas saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” paredzēs risinājumus, kas 
veicinās ilgtspējīgu darbavietu radīšanu, 
mazinās nodarbinātības nestabilitāti, 
pastiprinās mobilitātes programmas ES 
teritorijā un sekmēs lielāku reģionālo 
sadarbību un kas būs daļa no ceļveža par 
turpmāko ekonomisko un monetāro 
savienību ar lielāku ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
to, ka līdz 2013. jūnijam tiks ierosināta 
tiesību aktu pakete jauniešu bezdarba 
apkarošanai, kas pēc ES Jaunatnes 
nodarbinātības ierosmes un jo īpaši 
garantijas jauniešiem centīsies piedāvāt
risinājumus, kas veicinās ilgtspējīgu 
darbavietu radīšanu, mazinās 
nodarbinātības nestabilitāti, pastiprinās 
mobilitātes programmas ES teritorijā un 
sekmēs lielāku reģionālo sadarbību un kas 
būs daļa no ceļveža par turpmāko 
ekonomisko un monetāro savienību ar 
lielāku ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju; tomēr norāda, ka finansējums, 
kas paredzēts jauniešu bezdarba 
izskaušanai, nav pietiekams; uzsver, ka 
piedāvātā finansējuma pakete 
EUR 6 miljardu apmērā ES Jaunatnes 
nodarbinātības ierosmei 2014.–
2020. gadam nebūt nav pietiekama, lai 
būtiski ietekmētu jauniešu situāciju; 
norāda, ka saskaņā ar Starptautiskās 
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Darba organizācijas datiem 2014.–
2020. gada ES Jaunatnes nodarbinātības 
ierosmes efektīvai īstenošanai būtu 
nepieciešama pakete EUR 21 miljarda 
apmērā.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
to, ka līdz 2013. jūnijam tiks ierosināta 
tiesību aktu pakete jauniešu bezdarba 
apkarošanai, kas pēc ES Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas un jo īpaši 
Jaunatnes garantijas saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” paredzēs risinājumus, kas 
veicinās ilgtspējīgu darbavietu radīšanu, 
mazinās nodarbinātības nestabilitāti, 
pastiprinās mobilitātes programmas ES 
teritorijā un sekmēs lielāku reģionālo 
sadarbību un kas būs daļa no ceļveža par 
turpmāko ekonomisko un monetāro 
savienību ar lielāku ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
to, ka līdz 2013. jūnijam tiks ierosināta 
tiesību aktu pakete jauniešu bezdarba 
apkarošanai, kurai saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” vajadzētu paredzēt
risinājumus, kas veicinās ilgtspējīgu 
darbavietu radīšanu, mazinās 
nodarbinātības nestabilitāti, pastiprinās 
mobilitātes programmas ES teritorijā un 
sekmēs lielāku reģionālo sadarbību un kas 
būs daļa no ceļveža par turpmāko 
ekonomisko un monetāro savienību ar 
lielāku ekonomisko, sociālo un teritoriālo 
kohēziju.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
to, ka līdz 2013. jūnijam tiks ierosināta 
tiesību aktu pakete jauniešu bezdarba 

6. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par 
to, ka līdz 2013. jūnijam tiks ierosināta 
tiesību aktu pakete jauniešu bezdarba 
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apkarošanai, kas pēc ES Jaunatnes 
nodarbinātības iniciatīvas un jo īpaši 
Jaunatnes garantijas saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” paredzēs risinājumus, kas 
veicinās ilgtspējīgu darbavietu radīšanu, 
mazinās nodarbinātības nestabilitāti, 
pastiprinās mobilitātes programmas ES 
teritorijā un sekmēs lielāku reģionālo 
sadarbību un kas būs daļa no ceļveža par 
turpmāko ekonomisko un monetāro 
savienību ar lielāku ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

apkarošanai, kas pēc ES Jaunatnes 
nodarbinātības ierosmes un jo īpaši 
garantijas jauniešiem saskaņā ar stratēģiju 
„Eiropa 2020” paredzēs risinājumus, kas 
veicinās ilgtspējīgu darbavietu radīšanu un 
nodrošinās vienlīdzīgas iespējas 
jauniešiem, sekmējot sociālo iekļaušanu,
mazinās nodarbinātības nestabilitāti, 
pastiprinās mobilitātes programmas ES 
teritorijā un sekmēs lielāku reģionālo 
sadarbību un kas būs daļa no ceļveža par 
turpmāko ekonomisko un monetāro 
savienību ar lielāku ekonomisko, sociālo 
un teritoriālo kohēziju.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina dalībvalstis steidzami ieviest 
garantiju jauniešiem un izveidot 
iedarbīgākus un pieejamākus valsts 
nodarbinātības pakalpojumus, lai 
jauniešiem nodrošinātu atbilstošas 
darbavietas un apmācību; lūdz Komisiju 
atbalstīt tos reģionus un dalībvalstis, kas 
valsts un reģionālā līmenī vēlas ieviest 
garantijas jauniešiem shēmas; aicina ES 
Padomi būtiski palielināt finanšu dotāciju 
iniciatīvai, ievērojot ILO ierosināto 
EUR 21 miljarda apmēru ierosmes 
ieviešanai;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Petru Constantin Luhan
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ir jāizstrādā jaunas 
programmas, lai nodrošinātu jauniešiem
augstvērtīgu tehnisko izglītību un dotu 
lielākas iespējas specializēties vai strādāt 
citā dalībvalstī;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Karima Delli, Ana Miranda

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka taupības samazinājumi 
nedrīkst skart ieguldījumus garantijas 
jauniešiem programmās;

Or. en


