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Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 
2019. gada izaugsmes pētījumā
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Rezolūcijas priekšlikums
J apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu 
(AROPE) kopējais skaits ir 22,5 % un, lai 
gan tas ir zemāks par pirmskrīzes līmeni, 
joprojām nav sasniegts stratēģijas "Eiropa 
2020" pamatmērķis — par 20 miljoniem 
samazināt AROPE īpatsvaru; tā kā AROPE 
īpatsvars attiecībā uz bērniem turpina 
samazināties, tomēr joprojām ir 
nepieņemami augsts; tā kā AROPE 
īpatsvars attiecībā uz bērniem, kam ir viens 
vecāks, ir divas reizes lielāks par vidējo 
rādītāju attiecībā uz bērniem kopumā; tā kā 
augsts nevienlīdzības līmenis samazina 
ekonomikas rezultātus un ilgtspējīgas 
izaugsmes potenciālu;

J. tā kā nabadzības vai sociālās 
atstumtības riskam pakļauto personu 
(AROPE) kopējais skaits ir 22,5 % un, lai 
gan tas ir zemāks par pirmskrīzes līmeni, 
joprojām nav sasniegts stratēģijas 
"Eiropa 2020" pamatmērķis — par 
20 miljoniem samazināt AROPE īpatsvaru; 
tā kā jau 2007. gadā vairāk nekā 
100 miljoni cilvēku bija pakļauti 
nabadzības vai sociālās atstumtības 
riskam; tā kā AROPE īpatsvars attiecībā uz 
bērniem turpina samazināties, tomēr 
joprojām ir nepieņemami augsts; tā kā 
AROPE īpatsvars attiecībā uz bērniem, 
kam ir viens vecāks, ir divas reizes lielāks 
par vidējo rādītāju attiecībā uz bērniem 
kopumā; tā kā augsts nevienlīdzības 
līmenis samazina ekonomikas rezultātus un 
ilgtspējīgas izaugsmes potenciālu;

Or. en



AM\1178863LV.docx PE635.409v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

6.3.2019 A8-0162/6

Grozījums Nr. 6
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Stelios Kouloglou, 
Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0162/2019
Marian Harkin
Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 
2019. gada izaugsmes pētījumā
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Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. norāda, ka ES joprojām cieš no 
strukturālām problēmām, kuras jārisina; 
atzīst, ka taupības pasākumi nav spējuši 
nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus šīm 
problēmām; uzsver, ka ir būtiski svarīgi 
stimulēt iekšzemes pieprasījumu, veicinot 
valsts un privātos ieguldījumus, kā arī 
atbalstot sociāli un ekonomiski līdzsvarotas 
strukturālās reformas, kas mazina 
nevienlīdzību un atbalsta kvalitatīvas un 
iekļaujošas darbvietas, ilgtspējīgu izaugsmi 
un sociālos ieguldījumus, kā arī atbildīgu 
fiskālo konsolidāciju, tādējādi sekmējot 
virzību uz plašāku kohēziju un augšupējas 
sociālās konverģences vidi uzņēmumiem 
un valsts pārvaldei, lai radītu vairāk 
kvalitatīvu darbvietu, vienlaikus 
līdzsvarojot sociālās un ekonomiskās 
dimensijas; uzsver, ka šīs prioritātes tiks 
īstenotas tikai tad, ja ieguldījumi 
cilvēkkapitālā kopējā stratēģijā būs atzīti 
par prioritāti;

18. norāda, ka ES joprojām cieš no 
strukturālām problēmām, kuras jārisina; 
atzīst, ka taupības pasākumi nav spējuši 
nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus šīm 
problēmām; tādēļ aicina investīcijas 
kvalitatīvās darbvietās, sociālajā 
aizsardzībā un sociālajā iekļautībā 
neiekļaut deficīta aprēķināšanā, ko veic 
saistībā ar stabilitātes un izaugsmes pakt 
uzsver, ka ir būtiski svarīgi stimulēt 
iekšzemes pieprasījumu, veicinot valsts un 
privātos ieguldījumus, kā arī atbalstot 
sociāli un ekonomiski līdzsvarotas 
strukturālās reformas, kas mazina 
nevienlīdzību un atbalsta kvalitatīvas un 
iekļaujošas darbvietas, ilgtspējīgu izaugsmi 
un sociālos ieguldījumus, kā arī atbildīgu 
fiskālo konsolidāciju, tādējādi sekmējot 
virzību uz plašāku kohēziju un augšupējas 
sociālās konverģences vidi uzņēmumiem 
un valsts pārvaldei, lai radītu vairāk 
kvalitatīvu darbvietu, vienlaikus 
līdzsvarojot sociālās un ekonomiskās 
dimensijas; uzsver, ka šīs prioritātes tiks 
īstenotas tikai tad, ja ieguldījumi 
cilvēkkapitālā kopējā stratēģijā būs atzīti 
par prioritāti;
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21. aicina Komisiju un visas 
dalībvalstis ierosināt un/vai nostiprināt 
regulējumu, ko piemērotu jaunajiem 
nodarbinātības veidiem; šajā ziņā pauž 
bažas par to, kā regulējumā tiks ietverti 
nestandarta darba ņēmēji un 
pašnodarbinātie, kuriem bieži vien nav 
pilnīgas piekļuves sociālās aizsardzības 
sistēmai; aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt un veicināt pasākumus, kuru 
efektivitāte nedeklarēta darba 
samazināšanā ir pierādīta, tādējādi dodot 
iespēju atzīt to personu darba tiesības, 
kuras ir nodarbinātas mājsaimniecībā un 
nodrošina aprūpi, un uzlabot darba 
apstākļus;

21. aicina Komisiju un visas 
dalībvalstis ierosināt un/vai nostiprināt 
regulējumu, ko piemērotu jaunajiem 
nodarbinātības veidiem; šajā ziņā pauž 
bažas par to, kā regulējumā tiks ietverti 
nestandarta darba ņēmēji un 
pašnodarbinātie, kuriem bieži vien nav 
pilnīgas piekļuves sociālās aizsardzības 
sistēmai; aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt un veicināt pasākumus, kuru 
efektivitāte nedeklarēta darba 
samazināšanā ir pierādīta, tādējādi dodot 
iespēju atzīt to personu darba tiesības, 
kuras ir nodarbinātas mājsaimniecībā un 
nodrošina aprūpi, un uzlabot darba 
apstākļus; aicina dalībvalstis un Komisiju 
aizliegt nulles stundu darba līgumus;
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