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1.9.2010 A7-0235/51 

Grozījums Nr.  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
4. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Lisabonas stratēăija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziĦu, ka ES 
nepieciešams palielināt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, Ħemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, tehnoloăiskās izmaiĦas un 
sabiedrības novecošanu. Lisabonas 
stratēăiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām. 

(4) Lisabonas stratēăija, kuru sāka 
2000. gadā, tika balstīta uz atziĦu, ka ES 
nepieciešams saglabāt ražīgumu un 
konkurētspēju, kā arī veicināt sociālo 
kohēziju, Ħemot vērā pasaules mēroga 
konkurenci, ekonomiskās saiknes un 
pārmaiĦas, tehnoloăiskās izmaiĦas un 
sabiedrības pārmaiĦas. Lisabonas 
stratēăiju atjaunoja 2005. gadā pēc 
starpposma pārskatīšanas, kā rezultātā 
lielāka uzmanība tika veltīta izaugsmei, 
vairāk un labākām darbavietām. Tomēr 
Lisabonas stratēăija nepanāca savus 
mērėus. Koncentrējoties uz 
konkurētspēju, izmaksu samazināšanu, 
labklājības graušanu, vēl elastīgākiem 
darba tirgiem, vispārēju tirgus 
liberalizāciju un jo īpaši finanšu tirgu 
deregulāciju, tā padziĜināja nevienlīdzību 
ienākumu un bagātību sadalē, nabadzības 
pieaugumu, sociālo atstumtību, slikti 
apmaksātu un nestabilu darbu. Pienācis 
laiks izveidot alternatīvu Eiropas 
Savienības stratēăiju ilgtspējīgai attīstībai, 
sociālajam taisnīgumam un pilnīgai 
nodarbinātībai. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Grozījums Nr.  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
7. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

(7) Komisija ierosināja izveidot jaunu 
stratēăiju nākamajai desmitgadei – 
stratēăiju Eiropa 2020, un šajā kontekstā 
vajadzīgas esošo makroekonomisko 
politiku pārmaiĦas (piemēram, stabilitātes 
pakta pārtraukšana, privatizācijas 
apturēšana, procesu liberalizācija), lai 
noteiktu prioritāti augsti kvalitatīva darba 
izveidei, nodrošinot tiesības un labākas 
algas visiem strādājošiem,  nabadzības 
samazināšanu, kā arī lielāku sociālo 
integrāciju un progresu. Attiecīgajās 
pamatnostādnēs iekĜautie pieci pamatmērėi 
ir kopīgi mērėi, uz kuriem balstās 
dalībvalstu un Savienības darbība. 
Dalībvalstīm būtu jāizpilda valsts mērėi un 
jānovērš šėēršĜi, kas ierobežo vairāk un 
kvalitatīvu darbavietu izveidi. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Grozījums Nr.  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
8. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Visaptverošo ekonomikas krīzes 
„pārvarēšanas stratēăiju” 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 stratēăiju” ietvaros 
dalībvalstīm būtu jāīsteno tālejošas 
reformu programmas, lai panāktu uzlabotu 
makroekonomikas sniegumu ar mērėi 
nodrošināt sociālajā un vides ziĦā 
ilgtspējīgu attīstību, mazinātu 
makroekonomikas nelīdzsvarotību un 
uzlabotu augstas kvalitātes nodarbinātību 
un sociālo aizsardzību. Fiskālais stimuls 
būtu jāturpina nākamajos trijos līdz piecos 
gados, lai pārvarētu ekonomikas 
stagnāciju un augošo bezdarbu. 
SaskaĦots fiskālais stimuls dalībvalsts un 
ES līmenī būtu jāvērš uz ekonomikas 
atveseĜošanos, ievērojot mērėtiecīgu ES 
atveseĜošanās plānu, kas pilnveidots 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību visos tās 
aspektos, mobilizējot ik gadu 1 % no ES 
IKP ieguldījumiem vides, sociālās jomas 
ilgtspējīgā attīstībā, tādējādi nodrošinot 
pārvarēšanas stratēăiju saistībā ar jaunu 
augstas kvalitātes nodarbinātību. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Grozījums Nr.  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
12. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) ES un dalībvalstu strukturālās 
reformas var efektīvi dot ieguldījumu 
izaugsmē un nodarbinātībā, ja ar tām 
stiprina ES konkurētspēju pasaules 
ekonomikā, paver jaunas iespējas Eiropas 
eksportētājiem un rada konkurētspējīgu 
piekĜuvi būtiskam importam. TādēĜ 
reformās būtu jāĦem vērā to ārējās 
konkurētspējas aspekti, lai veicinātu 
Eiropas izaugsmi un dalību atvērtos un 
godīgos tirgos visā pasaulē. 

svītrots 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Grozījums Nr.  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
Pielikums – -7 pamatnostādne (jauna) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7. pamatnostādne — Dzimumu līdztiesība 

 Dalībvalstis, izvirzot konkrētus mērėus 
dzimumu līdztiesības jomā un izmantojot 
integrētu pieeju dzimumu līdztiesības 
īstenošanai un īpašus politiskus 
pasākumus, paaugstina sieviešu 
nodarbinātības līmeni, pilnībā ievērojot 
sieviešu tiesības un likvidējot 
diskrimināciju, darba samaksas un 
nodarbinātības un bezdarba līmeĦa 
atšėirību starp dzimumiem. Dalībvalstīm 
līdz 2020. gadam pilnībā jāpanāk, ka 
nodarbinātības rādītājs sieviešu un vīriešu 
vidū ir 75 % (pilnas darba slodzes 
ekvivalenta izteiksmē), tostarp, — 

 – jāpalielina publisko un privāto 
ieguldījumu apjoms, jāuzlabo sabiedrisko 
pakalpojumu kvalitāte un jāatbalsta 
ăimenes un indivīdi; 

 – jānodrošina pieejami, elastīgi un 
augstvērtīgi pakalpojumi, jo īpaši, 
piekĜuve bērnu aprūpes iestādēm, izvirzot 
mērėi nodrošināt nepieciešamo aprūpi 
50 % bērnu vecumā līdz 3 gadiem un 
100 % bērnu vecumā no 3 līdz 6 gadiem, 
kā arī jāuzlabo citu apgādājamu personu, 
jo īpaši gados vecāku cilvēku, aprūpes 
iespējas; 
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 – jārisina jautājums par bīstamiem darba 
apstākĜiem, jo pārsvarā šādi apstākĜi 
negatīvi ietekmē sievietes; 

 – labāk jāizmanto minoritāšu un 
migrantu sieviešu prasmes; 

 – jāatzīst līdzstrādājošo laulāto un dzīves 
partneru tiesības, jo vairākumā gadījumu 
tieši sievietes palīdz amatniecības darbos, 
tirdzniecībā, lauksaimniecībā, zvejniecībā 
un mazajos uzĦēmumos, lai nodrošinātu 
atbilstīga aizsardzība sociālajā 
nodrošinājuma un nodarbinātības jomā; 

 – jāuzlabo darba apstākĜi un samaksa par 
darbu nozarēs, kurās nodarbinātas 
galvenokārt sievietes (piemēram, aprūpes 
un mājsaimniecības darbos, atsevišėās 
pakalpojumu nozarēs). 

 Dalībvalstīm jāvelta vairāk pūĜu, lai 
pilnībā piemērotu principu vienādi atalgot 
par vienādu darbu un līdz 2020. gadam  
mazinātu darba samaksas atšėirību starp 
dzimumiem līdz 0–5 %. Šie mērėi tiks 
atbalstīti ar Komisijas priekšlikumu grozīt 
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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1.9.2010 A7-0235/56 

Grozījums Nr.  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
Pielikums – 7 pamatnostādne – 1. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

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

Dalībvalstīm būtu jāintegrē un jāpiemēro 
„labu darbavietu” koncepcija, pilnībā 
izmantojot Eiropas Sociālā fonda atbalstu, 
nolūkā palielināt dalību darba tirgū un 
cīnīties pret tā sadrumstalotību un 
piespiedu ekonomisko pasivitāti, dzimumu 
nevienlīdzību, vienlaikus mazinot 
strukturālo bezdarbu. „Labu darbavietu” 
koncepcijā galvenā uzmanība pievērsta 
darba kvalitātēs uzlabošanai, sociālā 
nodrošinājuma un sociālās iekĜaušanas 
uzlabošanai, nodarbināto pašreizējo 
tiesību vairošanai un jaunpienācēju 
iesaistīšanai, veselības aizsardzības un 
drošības veicināšanai darba vietā, labākai 
sociālā riska pārvaldībai un darba un 
privātās dzīves sabalansēšanai. 
Dalībvalstīm būtu nopietni jāėeras pie 
sociālās drošības veicināšanas pasākumu 
ieviešanas, pakāpeniski likvidējot 
nepastāvīgu nodarbinātību un tādus 
normām neatbilstīgus līgumus, kas 
veicina šādas nestabilas nodarbinātības 
formas, lai ierobežotu un samazinātu 
normām neatbilstīgus nodarbinātības 
veidus, kuru Ĝaunprātīgu izmantošanu 
būtu jāsoda. TādēĜ dalībvalstīm jāievieš 
droši un uzticami darba līgumi, aktīva un 
integrējoša darba tirgus politika, efektīva 
mūžizglītība, brīvprātīgas darba 
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mobilitātes tiesību izmantošanas atbalsta 
politika un efektīvas, kvalitatīvas sociālā 
nodrošinājuma sistēmas, lai garantētu 
drošību darba maiĦas laikā, kā arī skaidri 
noteiktas tiesības bezdarbniekiem saĦemt 
atbilstīgus pabalstus un piemēroti 
kvalitatīva darba meklēšanas vai 
apmācības un prasmju un kompetenču 
atjaunināšanas pasākumi. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Grozījums Nr.  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
Pielikums – 7 pamatnostādne – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Dalībvalstīm būtu jāintensificē sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Profesionālā mobilitāte būtu jāatalgo. 
Darbavietu kvalitātei un nodarbinātības 
apstākĜiem 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 jāizmanto sociālais 
dialogs un jānovērš darba tirgus 
sadrumstalošana, izmantojot pasākumus, ar 
kuriem pievēršas pagaidu un nepastāvīgai 
nodarbinātībai, diskriminācijai pret 
sievietēm, migrantiem, gados vecākiem 
cilvēkiem un invalīdiem, nepietiekamai 
nodarbinātībai un nedeklarētam darbam. 
Pret nedeklarētu nodarbinātību būtu 
jācīnās, nodrošinot stingrāku darba 
inspekcijas un sociālās apdrošināšanas 
iestāžu veikto uzraudzību, kā arī 
izmantojot personām ar zemiem 
ienākumiem un uzĦēmumiem paredzētus 
fiskālus pasākumus. Profesionālā 
mobilitāte būtu jāatalgo, paredzot 
pasākumus likumos nodarbinātības, 
sociālajā un fiskālajā jomā. Darba 
kvalitātei un nodarbinātības apstākĜiem 
jāpievēršas, cīnoties pret iestigšanu zemās 
algās un nodrošinot no nabadzības 
pasargājošu sociālo nodrošinājumu arī 
tiem, kam ir nepastāvīgas nodarbinātības 
un citu netipisku nodarbinātības formu 
līgumi, un pašnodarbinātajiem. 
Dalībvalstīm būtu jāvienojas par ES 
mērėi attiecībā uz minimālo darba algu 
(obligāti koplīgumi valsts, reăionālā vai 
nozares līmenī), lai garantētu atalgojumu 
vismaz 60 % līmenī no vidējās mēnešalgas  
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attiecīgajā (valsts, nozares u. c.) līmenī, 
un turklāt jānosaka termiĦu, kad šim 
mērėim visās dalībvalstīs jābūt 
sasniegtam. Nodarbinātības dienesti 
efektīvi jānostiprina un jādara pieejami 
visiem, tostarp jauniešiem un īpaši tiem, 
kam draud bezdarbs, un aktīvā, iekĜaujošā 
darba tirgus politikā jāparedz atbilstīgi 
pasākumi, izmantojot personalizētus 
pakalpojumus, kas vērsti uz tiem, kas 
atrodas vistālāk no darba tirgus.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Grozījums Nr.  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Lēmuma priekšlikums 
Pielikums – 7 pamatnostādne – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Lai vairotu konkurētspēju un palielinātu 
dalību darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto 
personu vidū, un saskaĦā ar ekonomikas 
politikas 2. pamatnostādni, dalībvalstīm 
būtu jāpārskata nodokĜu 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 šėēršĜi jaunpienācēju 
iekĜūšanai darba tirgū, jāatbalsta 
pašnodarbinātība un darba vietu radīšana 
cita starpā tādās jomās kā zaĜā 
nodarbinātība un aprūpe, un jāveicina 
sociālā inovācija. 

Lai sekmētu videi draudzīgu un sociāli 
ilgtspējīgu attīstību un palielinātu dalību 
darba tirgū, jo īpaši mazkvalificēto personu 
vidū, dalībvalstīm būtu jāpieĦem nodokĜu 
un pabalstu sistēmas un jāpalielina valsts 
dienestu iespējas sniegt vajadzīgo atbalstu. 
Dalībvalstīm būtu jāpalielina darbaspēka 
dalība, izmantojot politiku „laba darba” 
koncepcijas, dzimumu līdztiesības un 
vienlīdzīgas darba samaksas par vienāda 
apjoma līdzvērtīgu darbu, un jauniešu, 
invalīdu, migrantu un citu neaizsargāto 
grupu integrācijas darba tirgū veicināšanai. 
Šai sakarībā ir jāievieš Eiropas Jaunatnes 
garantija, kas ikvienam ES jaunietim 
nodrošina tiesības uz piemērota, labi 
apmaksāta darba, kas atbilst personas 
kvalifikācijai un prasmēm, prakses, 
papildu apmācības vai apvienota darba un 
mācību piedāvājumu nekavējoties pēc 
saskaršanās ar bezdarba problēmu. Darba 
un privātās dzīves sabalansētības politikai, 
kurā paredzēta pieejama aprūpe un 
inovācija darba organizācijā, būtu jābūt 
vērstai uz darba laika saīsināšanu, 
nezaudējot samaksu un tādējādi  
nodarbinātības rādītāju palielināšanu, jo 
īpaši starp jauniešiem, gados vecākiem 
darbiniekiem un sievietēm, īpaši noturot 
augsti kvalificētas sievietes amatos 
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zinātnes un tehnikas jomās. Turklāt darba 
un privātās dzīves sabalansētības politikai 
būtu jāstiprina darba maiĦas drošība, 
kuras pamatā ir laba darba aizsardzība, 
pastiprinot sociālās tiesības un sociālo 
aizsardzību, lai nepieĜautu ar ienākumiem 
saistītus riskus un cita starpā nodrošinātu 
pensijas tiesību un veselības aprūpes 
seguma saglabāšanu un iegūšanu darba 
maiĦas, kā arī atvaĜinājuma laikposmos 
(piemēram, apgādājamu personu aprūpe, 
turpmāka apmācība un izglītība, 
ilgtermiĦa atvaĜinājumi u. c.). 
Dalībvalstīm būtu jāveicina darba un 
privātās dzīves sabalansētība, arī būtiski 
saīsinot vidējo nedēĜas darba laiku bez 
samaksas zaudējumiem, kā arī būtiski 
samazinot maksimālo darba stundu skaitu 
nedēĜā un stingri ierobežojot virsstundu 
darba laiku. Dalībvalstīm būtu arī 
jālikvidē šėēršĜi jaunpienācēju iekĜūšanai 
darba tirgū, jāatbalsta pašnodarbinātība un 
darba vietu radīšana cita starpā tādās jomās 
kā videi nekaitīga nodarbinātība un jo īpaši 
augstas kavlitātes sociālie pakalpojumi, 
un jāveicina sociālā inovācija. Samazinot 
darba dzīves laiku, būtu jānodrošina 
jauniešu un jaunpienācēju pieeja darba 
tirgum. 

Or. en 
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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 piekĜuvi 
izmaksu ziĦā pieejamiem, ilgtspējīgiem un 
augstas kvalitātes pakalpojumiem un 
publiskiem pakalpojumiem (tostarp 
pakalpojumiem tiešsaistē saskaĦā 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 iekĜaušanas politika, lai cilvēkiem 
radītu iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viĦus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
pilnībā īstenot, lai nodrošinātu adekvātu 
ienākumu atbalstu un piekĜuvi veselības 
aprūpei, tādējādi panākot sociālo kohēziju 
un vienlaikus saglabājot finanšu 
ilgtspējību. Pabalstu sistēmās galvenā 
uzmanība būtu jāpievērš ienākumu drošībai 

Dalībvalstīm būtu jāpastiprina centieni, 
lai novērstu nabadzību, tai skaitā arī 
strādājošo nabadzību. Pasākumiem būtu 
jābūt vērstiem uz to, lai veicinātu cilvēku 
brīvprātīgu un pilnīgu līdzdalību politikā, 
sabiedrībā, kultūrā un ekonomikā un 
palielinātu nodarbinātības iespējas, pilnībā 
izmantojot Eiropas Sociālo fondu. 
Pasākumos galvenā uzmanība būtu 
jāpievērš vienlīdzīgu iespēju radīšanai un 
piekĜuves nodrošināšanai izmaksu ziĦā 
pieejamiem, ilgtspējīgiem un augstas 
kvalitātes pakalpojumiem un publiskiem 
pakalpojumiem (tostarp pakalpojumiem 
tiešsaistē saskaĦā ar 4. pamatnostādni) un 
jo īpaši veselības aprūpei, īpaši attiecībā uz 
sociālās labklājības, nodarbinātības, 
veselības un kaimiĦattiecību 
pakalpojumiem. Dalībvalstīm būtu jāveic 
aktīvi un 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 
iekĜaušanas politika, lai cilvēkiem radītu 
iespējas dažādos dzīves posmos un 
pasargātu viĦus no atstumtības riska. 
Jāmodernizē sociālā apdrošināšana un 
pensiju sistēmas, lai panāktu, ka tās var 
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darba maiĦas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, ăimenēm, 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 slāĦu 
atbalstam. 

pilnībā īstenot, lai nodrošinātu ienākumus, 
kas ir virs nabadzības sliekšĦa, un 
piekĜuvi veselības aprūpei, tādējādi 
panākot sociālo kohēziju. Pabalstu sistēmās 
galvenā uzmanība būtu jāpievērš ienākumu 
drošībai darba maiĦas laikā un nabadzības 
samazināšanai, jo īpaši to grupu vidū, 
kurām pastāv sociālās atstumtības risks, 
piemēram, minoritātēm, invalīdiem, 
bērniem un jauniešiem, gados vecākām 
sievietēm un vīriešiem, migrantiem un 
bezpajumtniekiem. Dalībvalstīm būtu 
jāvienojas par ES apĦemšanos līdz 
2015. gadam izbeigt bezpajumtniecību uz 
ielām un jācenšas izstrādāt integrētas 
politikas pasākumus, visiem radot piekĜuvi 
izmaksu ziĦā pieejamiem un pienācīgiem 
mājokĜiem ar nodrošinātu nepieciešamo 
elektroenerăiju. Padomē būtu jāvienojas 
par ES mērėi attiecībā uz minimālā 
ienākuma sistēmām un uz iemaksām 
balstītu pabalstu aizstājēju sistēmām, un 
saskaĦā ar to ienākuma atbalstu 
vajadzētu nodrošināt ne mazāk kā 60 % 
apmērā no valsts vidējā pielīdzinātā 
ienākuma, turklāt saskaĦā ar atbilstības 
grafiku. Lai Eiropas Savienībā izskaustu 
bērnu nabadzību, dalībvalstīm vajadzētu 
apĦemties līdz 2012. gadam to samazināt 
par 50 %, saprotot, ka šādu 
samazinājumu nedrīkst izvērtēt tikai pēc 
ekonomiskiem rādītājiem, un veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu šo 
mērėi. Fakts, ka bērnu esamība, jo īpaši 
ăimenē, kurā ir tikai viens no vecākiem, 
apdraud nabadzība, nav savietojams ar 
ES mērėiem. Attiecīgos vecākus vajadzētu 
pasargāt no šā riska, sniedzot bezmaksas 
bērnu aprūpi, sociālo atbalstu un 
individuālu atbalstu nodarbinātības 
aăentūrās. Tāpat dalībvalstīm būtu aktīvi 
jāveicina sociālā ekonomika un sociālās 
inovācijas, kuru mērėis ir novērst dažādus 
sociālos apdraudējumus, ar ko cilvēki 
saskaras dzīves laikā, jo īpaši attiecībā uz 
visneaizsargātākajiem sabiedrības 
slāĦiem. 
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