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ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
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Lēmuma priekšlikums 
9.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9c) Izstrādājot un īstenojot valsts 
reformu programmas, kuru pamatā ir 
pielikumā norādītās pamatnostādnes, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina 
nodarbinātības un sociālās politikas 
efektīva pārvaldība. Visā programmu 
izstrādāšanas, īstenošanas, uzraudzības 
un novērtēšanas, kā arī mērėu un rādītāju 
noteikšanas procesā būtu cieši jāiesaista 
ieinteresētās aprindas reăionālajā un 
vietējā līmenī, tostarp tos, kurus skar 
stratēăijas ES 2020 dažādi aspekti, 
parlamentārās struktūras un sociālie 
partneri. Dalībvalstīm būtu stingri 
jāpārrauga, kāda ir saskaĦā ar 
attiecīgajām valstu programmām īstenoto 
reformu ietekme uz nodarbinātību un 
sociālo jomu. 

Or. en 



 

AM\829089LV.doc  PE446.559v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

1.9.2010 A7-0235/61 

Grozījums Nr.  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D grupas vārdā 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0235/2010 
Csaba İry 
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Lēmuma priekšlikums 
11.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) TādēĜ reformas dalībvalstīs būtu 
jāveic ar mērėi sekmēt nodarbinātību 
palielinošu izaugsmi, kura balstītos uz 
pienācīgas kvalitātes nodarbinātību, kā to 
popularizē SDO, un  „laba darba” 
koncepciju kā pamatprincipiem, un šie 
principi būtu gan darbavietu radīšanas, 
gan darba tirgus integrācijas pamatā. Šai 
sakarībā būtu jānodrošina un 
jānostiprina vienlīdzīga attieksme un 
vienāda atalgojuma princips par 
vienlīdzīgu darbu vienā darba vietā, kā tas 
paredzēts LESD 18. un 157. pantā. Īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš arī nabadzības 
samazināšanai trūcīgo strādājošo vidū, 
kuru skaits pieaug, kā arī bērnu 
nabadzības apkarošanai. 

Or. en 
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Csaba İry 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes 
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Lēmuma priekšlikums 
13.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (13c) ĥemot vērā, cik svarīga nozīme ir 
kohēzijas politikai nodarbinātības 
atbalstīšanā un sociālajā integrācijā un 
reăionu atbalstīšanā, Ĝaujot tiem pārvarēt 
sociālās un saimnieciskās grūtības un 
samazināt būtiskas atšėirības, kā arī 
noregulēt reăionālās īpatnības, 
dalībvalstīm būtu jāsadarbojas, lai 
saskaĦotu, papildinātu, koordinētu un 
pielāgotu atsevišėu valstu mērėus, gan 
valsts iekšienē, gan starp valstīm tā, ka 
tiek samazināta ekonomiskās attīstības 
neatbilstība starp reăioniem. 

Or. en 



 

AM\829089LV.doc  PE446.559v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

1.9.2010 A7-0235/63 

Grozījums Nr.  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D grupas vārdā 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0235/2010 
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Lēmuma priekšlikums 
16.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (16a) Dalībvalstis, nosakot savus 
nacionālos mērėus un apakšmērėus, 
vadās no attiecīgajās pamatnostādnēs 
iekĜautajiem pamatmērėiem un īpašu 
uzmanību pievērš nodarbinātības 
palielināšanai un vismazāk aizsargāto 
grupu, tostarp jauniešu,  bezdarba 
samazināšanai, izglītības līmeĦa 
paaugstināšanai, priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas rādītāju samazināšanai un 
cilvēku paglābšanai no nabadzības. Būtu 
stingri jāpārrauga šo mērėu un 
apakšmērėu īstenošanas panākumi un 
jānovērtē tie salīdzinājumā ar stratēăijas 
Eiropa 2020 mērėiem, un vajadzības 
gadījumā, pārskatot nodarbinātības 
pamatnostādnes, šie mērėi būtu 
jāpārstrādā vai jāpapildina ar citiem 
mērėiem vai apakšmērėiem. 

Or. en 

 

 


