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Grozījums Nr. 1
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu Eiropas 
Savienībai ir pienākums nodrošināt, lai 
visiem darba ņēmējiem būtu veselībai 
nekaitīgi, droši un cilvēka cieņai atbilstoši 
darba apstākļi;

1.  uzsver, ka saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu Eiropas 
Savienībai ir pienākums nodrošināt, lai 
visiem darba ņēmējiem būtu veselībai 
nekaitīgi, droši un cilvēka cieņai atbilstoši 
darba apstākļi, un aicina pievērst 
uzmanību tam, ka nabadzība un 
atstumšana no darba tirgus un 
sabiedrības palielina nevienlīdzību un 
segregāciju, kas var sabiedrībā novest pie 
polarizācijas un nestabilitātes;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu Eiropas 
Savienībai ir pienākums nodrošināt, lai 
visiem darba ņēmējiem būtu veselībai 
nekaitīgi, droši un cilvēka cieņai atbilstoši 
darba apstākļi;

1. uzsver, ka saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu Eiropas 
Savienībai ir pienākums nodrošināt, lai 
visiem darba ņēmējiem būtu veselībai 
nekaitīgi, droši un cilvēka cieņai atbilstoši 
darba apstākļi, un nodrošināt, lai katram 
darba ņēmējam būtu tiesības, kas 
paredz maksimālā darba laika ilguma 
ierobežošanu, ikdienas un iknedēļas 
atpūtas laikposmus un apmaksātu 
ikgadējo atvaļinājumu.

Or. it

Grozījums Nr. 3
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Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu Eiropas 
Savienībai ir pienākums nodrošināt, lai 
visiem darba ņēmējiem būtu veselībai 
nekaitīgi, droši un cilvēka cieņai atbilstoši 
darba apstākļi;

1. uzsver, ka saskaņā ar ES 
Pamattiesību hartas 31. pantu Eiropas 
Savienībai ir pienākums nodrošināt, lai 
visiem darba ņēmējiem būtu veselībai 
nekaitīgi, droši un cilvēka cieņai atbilstoši 
darba apstākļi; turklāt atgādina, ka 
Komisijai un dalībvalstīm, īstenojot savu 
politiku, ir jāņem vērā prasības, kas 
saistītas ar augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, pienācīga dzīves līmeņa, 
atbilstīgas sociālās aizsardzības visiem 
nodrošināšanu, nabadzības un sociālās 
atstumtības apkarošanu un augsta līmeņa 
izglītības un mācību nodrošināšanu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 9. pantu;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ir sagaidāms, ka skolu 
priekšlaicīgi pametušie skolēni un 
jaunieši ar zemu izglītības līmeni nākotnē 
būs neaizsargāti nodarbinātības 
kontekstā, kur var sagaidīt, ka 
palielināsies algu atšķirības starp zemas 
kvalifikācijas un vidēji augstas 
kvalifikācijas darbaspēku, tādējādi 
potenciāli radot strādājošo nabadzības 
problēmas, tādēļ ieguldījumam 
pirmsskolas izglītībā un mūžizglītībā ir 
izšķiroša nozīme, lai panāktu labāku 
nodarbināmību; šajā saistībā norāda, ka 
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"Prasmju pilnveides ceļiem" būtu jāpaver 
tālākas iespējas, lai veicinātu pieaugušo 
pamatprasmes un nodrošinātu virzību uz 
tām kvalifikācijām, pēc kurām ir 
pieprasījums darba tirgū; 

Or. en

Grozījums Nr. 5
Radan Kanev

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka LES ir noteikts 
pienākums Savienībai darboties, lai 
panāktu Eiropas ilgtspējīgu attīstību, cita 
starpā pamatojoties uz augsti 
konkurētspējīgu sociālo tirgus 
ekonomiku, ar mērķi nodrošināt pilnīgu 
nodarbinātību un sociālo progresu, un 
augstu aizsardzības līmeni; uzsver, ka tai 
ir jāapkaro sociālā atstumtība un 
diskriminācija un jāveicina sociālais 
taisnīgums un aizsardzība, sieviešu un 
vīriešu līdztiesība, paaudžu solidaritāte un 
bērnu tiesību aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi lielu skaitu lūgumrakstu, kuros tā 
tiek brīdināta, ka darba līgumi uz noteiktu 
laiku ir nedroši un tiek izmantoti 
ļaunprātīgi — gan publiskajā1, gan 
privātajā2sektorā;

2. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi lielu skaitu lūgumrakstu, kuros tā 
tiek brīdināta, ka darba līgumi uz noteiktu 
laiku ir nedroši un tiek izmantoti 
ļaunprātīgi — gan publiskajā1 , gan 
privātajā2 sektorā, un šajā saistībā norāda, 
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ka visbiežāk minētie iemesli stresam darbā 
ir nodarbinātības nestabilitāte;

_________________ _________________
1 To starpā ir lūgumraksti Nr. 0240/18, 
0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 un 
0036/2020.

1 To starpā ir lūgumraksti Nr. 0240/18, 
0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 un 
0036/2020.

2 To starpā ir lūgumraksti Nr. 1378/2013, 
0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 un 
0335/2019.

2 To starpā ir lūgumraksti Nr. 1378/2013, 
0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 un 
0335/2019.

Or. en

Grozījums Nr. 7
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi lielu skaitu lūgumrakstu, kuros tā 
tiek brīdināta, ka darba līgumi uz noteiktu 
laiku ir nedroši un tiek izmantoti 
ļaunprātīgi — gan publiskajā1, gan 
privātajā2sektorā;

2. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi lielu skaitu lūgumrakstu, kuros tā 
tiek brīdināta, ka darba līgumi uz noteiktu 
laiku ir nedroši un tiek izmantoti 
ļaunprātīgi — gan publiskajā1 , gan 
privātajā2 sektorā; aicina Komisiju 
pievērsties tam, lai labāk reaģētu uz šiem 
lūgumrakstiem, ievērojot savu kompetenci 
un dalībvalstu kompetenci, lai efektīvi 
apkarotu nodarbināto personu nabadzību, 
sociālo atstumtību un nedrošus darba 
apstākļus;

_________________ _________________
1 To starpā ir lūgumraksti Nr. 0240/18, 
0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 

1 To starpā ir lūgumraksti Nr. 0240/18, 
0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
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1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 un 
0036/2020.

1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 un 
0036/2020.

2 To starpā ir lūgumraksti Nr. 1378/2013, 
0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 un 
0335/2019.

2 To starpā ir lūgumraksti Nr. 1378/2013, 
0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 un 
0335/2019.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Radan Kanev

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka Lūgumrakstu komiteja ir 
saņēmusi lielu skaitu lūgumrakstu, kuros tā 
tiek brīdināta, ka darba līgumi uz noteiktu 
laiku ir nedroši un tiek izmantoti 
ļaunprātīgi — gan publiskajā1, gan 
privātajā2sektorā;

2. pieņem zināšanai, ka Lūgumrakstu 
komiteja ir saņēmusi lielu skaitu 
lūgumrakstu, kuros tā tiek brīdināta, ka 
darba līgumi uz noteiktu laiku ir nedroši un 
tiek izmantoti ļaunprātīgi — gan 
publiskajā1 , gan privātajā2 sektorā;

_________________ _________________
1 To starpā ir lūgumraksti Nr. 0240/18, 
0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 un 
0036/2020.

1 To starpā ir lūgumraksti Nr. 0240/18, 
0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 
0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 
1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 
0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 
0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 
1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 un 
0036/2020.

2 To starpā ir lūgumraksti Nr. 1378/2013, 
0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 un 
0335/2019.

2 To starpā ir lūgumraksti Nr. 1378/2013, 
0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 
0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 un 
0335/2019.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

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

2.a tā kā cīņa pret nedrošu 
nodarbinātību jāveic, izmantojot 
visaptverošu daudzlīmeņu politikas tiesību 
aktu kopumu, ar kuru tiek veicinātas 
iekļaujošas un efektīvas darba tiesību 
normas, kopā ar iedarbīgiem 
pasākumiem, lai nodrošinātu vienlīdzības 
principa ievērošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 10
Isabel Benjumea Benjumea, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu 
darbs lauksaimniecības nozarē, kur 
sezonas darbinieki saskaras ar 
ļaunprātīgiem nodarbinātības apstākļiem, 
kas dažos gadījumos pārkāpj ne tikai 
darba tiesības, bet arī darba ņēmēju 
pamattiesības;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt iespējamos nestabilas 
nodarbinātības gadījumus, lai novērstu, ka 
darba ņēmēji varētu tikt ļaunprātīgi 
izmantoti;

Or. es

Grozījums Nr. 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 

3. aicina Komisiju un 
dalībvalstis uzraudzīt tās nozares, kurās ir 
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nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu 
darbs lauksaimniecības nozarē, kur 
sezonas darbinieki saskaras ar 
ļaunprātīgiem nodarbinātības apstākļiem, 
kas dažos gadījumos pārkāpj ne tikai 
darba tiesības, bet arī darba ņēmēju 
pamattiesības;

liela darbvietu nedrošība, un uzsver darba 
inspekciju nozīmi, apkarojot nedrošu un 
nelegālu darbu un panākot to, lai netiktu 
krāpnieciski un ļaunprātīgi izmantoti 
terminēti un nepilna laika darba līgumi;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu darbs 
lauksaimniecības nozarē, kur sezonas 
darbinieki saskaras ar ļaunprātīgiem 
nodarbinātības apstākļiem, kas dažos 
gadījumos pārkāpj ne tikai darba tiesības, 
bet arī darba ņēmēju pamattiesības;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
novērstu to, ka darba apstākļi neatbilst 
Eiropas Savienības pamattiesību hartai, 
piemēram, kas varētu būt tādās jomās kā 
pagaidu darbs lauksaimniecības nozarē, kur 
sezonas darbinieki saskaras ar 
ļaunprātīgiem nodarbinātības apstākļiem, 
kas dažos gadījumos pārkāpj ne tikai darba 
tiesības, bet arī darba ņēmēju 
pamattiesības;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Pernando Barrena Arza, Sira Rego

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
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novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu darbs 
lauksaimniecības nozarē, kur sezonas 
darbinieki saskaras ar ļaunprātīgiem 
nodarbinātības apstākļiem, kas dažos 
gadījumos pārkāpj ne tikai darba tiesības, 
bet arī darba ņēmēju pamattiesības;

novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu darbs 
lauksaimniecības nozarē un saistībā ar 
norīkotajiem darba ņēmējiem, kur sezonas 
darbinieki saskaras ar ļaunprātīgiem 
nodarbinātības apstākļiem, kas dažos 
gadījumos pārkāpj ne tikai darba tiesības, 
bet arī darba ņēmēju pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu darbs 
lauksaimniecības nozarē, kur sezonas 
darbinieki saskaras ar ļaunprātīgiem 
nodarbinātības apstākļiem, kas dažos 
gadījumos pārkāpj ne tikai darba tiesības, 
bet arī darba ņēmēju pamattiesības;

3. aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši uzraudzīt nozares, kurās ir augsts 
nodarbinātības nestabilitātes līmenis, lai 
novērstu darba ņēmēju ļaunprātīgu 
izmantošanu tādās jomās kā pagaidu darbs 
lauksaimniecības nozarē, kur sezonas 
darbinieki saskaras ar ļaunprātīgiem 
nodarbinātības apstākļiem, kas dažos 
gadījumos pārkāpj ne tikai darba tiesības, 
bet arī darba ņēmēju pamattiesības; aicina 
dalībvalstis pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Padomes 2018. gada ieteikumu, lai 
nodrošinātu, ka visiem darba ņēmējiem 
un pašnodarbinātajiem ir pieejama 
pienācīga sociālā aizsardzība; 

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums



AM\1204398LV.docx 11/25 PE650.660v01-00

LV

3.a norāda, ka pieaugoša 
digitalizācija, robotizācija, mākslīgā 
intelekta izmantošana un digitālo 
platformu ekonomikas attīstīšana virza uz 
priekšu fundamentālas izmaiņas darba 
tirgū; tāpēc aicina dalībvalstis veicināt 
mūžizglītības politiku, kā arī prasmju 
apguvi un kompetenču attīstīšanu visā 
dzīves laikā, nodrošināt izglītību un 
piemērotas apmācību programmas 
mazkvalificētiem darbiniekiem, lai viņi 
būtu gatavi mainīgā darba tirgus 
izaicinājumiem, vienlaikus uzsver šajā 
sakarā, ka digitālās tehnoloģijas var tikt 
labāk izmantotas, lai atbalstītu darba 
devējus, darba ņēmējus, darba inspekcijas 
un jo īpaši mikrouzņēmumus un mazos 
uzņēmumus, pārvaldot darba 
organizācijas izmaiņas darba ņēmēju 
interesēs;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka jaunie darba veidi, 
proti, darbs, strādājot ar platformas 
palīdzību, nozīmē ne tikai iespējas tādā 
nozīmē kā nodarbināmība un piekļuve 
darba tirgum, bet arī problēmas attiecībā 
uz vienlīdzīgiem darba apstākļiem un 
piekļuvi sociālajai aizsardzībai;  tādēļ 
aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt pie 
tā, lai uzlabotu šo darba ņēmēju darba 
apstākļus;

Or. fr

Grozījums Nr. 17
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Tatjana Ždanoka
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
noteikt ar likumu paredzētu minimālo 
darba algu, lai nodrošinātu pienācīgu 
dzīves līmeni un cīnītos pret nestabilu 
nodarbinātību un strādājošo nabadzību, 
īpašu uzmanību veltot zemu un vidēju 
ienākumu grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Tatjana Ždanoka
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina dalībvalstis atcelt visa veida 
nestabilu nodarbinātību, tostarp nulles 
stundu līgumus un fiktīvu 
pašnodarbinātību; aicina dalībvalstis 
atcelt visa veida nestabilu nodarbinātību, 
tostarp nulles stundu līgumus un fiktīvu 
pašnodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 4. atgādina, ka vidēji, neraugoties uz 
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Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

atšķirībām dalībvalstu starpā, cilvēki 
Savienībā ir izglītotāki, turīgāki, 
veselīgāki un dzīvo ilgāk nekā jebkad 
agrāk, bet tomēr ar bažām norāda, ka 
saskaņā ar Eiropas Sociālās politikas tīkla 
datiem nabadzības riskam ES ir pakļauti 
aptuveni 9,4 % darba ņēmēju, kas ir 
aptuveni 20,5 miljoni cilvēku; uzsver 
būtiskās atšķirības starp dalībvalstīm un 
nepieciešamību ES līmenī noteikt politiku 
un tiesību aktus, lai mainītu šo situāciju 
nolūkā novērst turpmāku sociālo 
polarizāciju Eiropas Savienībā, aicina 
dalībvalstis un Komisiju turpināt izskaust 
nabadzību, jo īpaši risinot bērnu 
nabadzības problēmu un nabadzības 
pāriešanu no paaudzes paaudzē, tostarp 
izpētot jaunu pasākumu iespējas;  brīdina, 
ka Covid-19 krīzes rezultātā šī situācija 
pasliktināsies, un mudina Komisiju 
aizsargāt šos darba ņēmējus;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; šajā saistībā atzinīgi vērtē 
Komisijas apspriešanos ar sociālajiem 
partneriem par ES minimālās darba algas 
satvaru; tomēr aicina Komisiju pēc 
iespējas ātrāk nākt klajā ar juridisku 
instrumentu sociālās konverģences 
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panākšanai, kas būtu augšupvērsta un 
noteikta saskaņā ar valsts tradīcijām, lai 
katram darba ņēmējam Eiropas Savienībā 
būtu pieejama taisnīga minimālā alga;  
brīdina, ka Covid-19 krīzes rezultātā šī 
situācija pasliktināsies, un mudina 
Komisiju aizsargāt šos darba ņēmējus, 
garantējot viņiem darbvietas, darba algu, 
bet arī — darba apstākļus; 

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Pernando Barrena Arza, Sira Rego

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un reģioniem un 
nepieciešamību ES līmenī noteikt politiku 
un tiesību aktus, lai mainītu šo situāciju 
nolūkā novērst turpmāku sociālo 
polarizāciju Eiropas Savienībā; brīdina, ka 
Covid-19 krīzes rezultātā šī situācija 
pasliktināsies, un mudina Komisiju 
aizsargāt šos darba ņēmējus; aicina 
Komisiju — pēc Eiropas Parlamenta 
2017. gada 24. oktobrī pieņemtās 
rezolūcijas — ieviest saistošu ES 
regulējumu, kas nosaka pienācīgus 
minimālos ienākumus visā Eiropā, lai 
novērstu nevienlīdzību; 

Or. en

Grozījums Nr. 22
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus, paredzot dalībvalstīm 
instrumentus, kas ir piemēroti un ātri 
piemērojami;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs; 
uzsver nepieciešamību ES līmenī noteikt 
politiku un tiesību aktus, lai mainītu šo 
situāciju nolūkā novērst turpmāku sociālo 
polarizāciju Eiropas Savienībā; brīdina, ka 
Covid-19 krīzes rezultātā šī situācija 
pasliktināsies, un mudina Komisiju 
aizsargāt šos darba ņēmējus;

Or. it
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Grozījums Nr. 24
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

4. ar bažām norāda, ka saskaņā ar 
Eiropas Sociālās politikas tīkla datiem 
nabadzības riskam ES ir pakļauti aptuveni 
9,4 % darba ņēmēju, kas ir aptuveni 20,5 
miljoni cilvēku; uzsver būtiskās atšķirības 
starp dalībvalstīm un nepieciešamību ES 
līmenī noteikt politiku un tiesību aktus, lai 
mainītu šo situāciju nolūkā novērst 
turpmāku sociālo polarizāciju Eiropas 
Savienībā; brīdina, ka Covid-19 
pandēmijas izraisītās ekonomiskās krīzes 
rezultātā šī situācija pasliktināsies, un 
mudina Komisiju aizsargāt šos darba 
ņēmējus;

Or. it

Grozījums Nr. 25
Radan Kanev

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ir vienisprātis ar Komisiju, ka 
ienākumu nevienlīdzība Eiropas 
Savienībā kā pasaules reģionā ir zemāka 
nekā dažās citās lielākajās ekonomiski 
attīstītajās valstīs, tomēr tā joprojām 
sagādā bažas; uzsver, ka augsta 
nevienlīdzība rada bažas par taisnīgumu, 
jo iesakņojusies nevienlīdzība var novest 
pie iespēju nevienlīdzības un samazināt 
potenciālo izaugsmi;  uzsver, ka 
salīdzinoši augsta nevienlīdzība varētu 
saistīties ar augstāku nabadzības risku un 
izteiktāku sociālo atstumtību, kā arī 
biežākiem finansiālo grūtību gadījumiem 
un tādējādi tas varētu samazināt sociālo 
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kohēziju;3a 

_________________
3a Employment and Social Developments 
in Europe 2019, 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=738⟨Id=en&pubId=8219

Or. en

Grozījums Nr. 26
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka būtu jāliek lielāks 
uzsvars uz vērtībām un politiku, kas 
veicina darbu saistībā ar pašu cilvēku 
dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet arī uz to, 
lai dotu jēgpilnu ieguldījumu tās sociālās 
un fiziskās vides, kurā viņi dzīvo, 
vispārējā labklājībā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Tatjana Ždanoka
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina dalībvalstis vēl vairāk 
stiprināt Eiropas sociālo modeli, 
nodrošinot, ka visiem darba ņēmējiem ir 
vienādas tiesības, pienācīgi darba 
nosacījumi, tostarp attiecībā uz veselību 
un darba drošību, un viņi saņem 
pienācīgu atalgojumu; 

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Radan Kanev

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ņemot vērā norises saistībā ar 
Covid-19 krīzi, stingri uzsver, ka ir 
nepieciešams garantēt pārrobežu sezonas 
darbinieku tiesības, kā arī to, ka ir 
steidzami nepieciešams uzraudzības 
mehānisms attiecībā uz sanitāro un 
veselības aizsardzības pasākumu 
īstenošanu, un tādēļ mudina Komisiju 
aizsargāt visus ES darba ņēmējus, kas 
varētu tikt pakļauti nosacījumiem, kas 
jebkādā veidā radītu viņiem risku, tostarp 
tiešai vai netiešai diskriminācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Ádám Kósa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes  joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai;

5. uzsver, ka sievietes joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un augstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest stratēģijas efektīvu 
pasākumu veikšanai, lai samazinātu 
darba samaksas atšķirības starp 
dzimumiem, veicinātu vienlīdzīgu piekļuvi 
kvalitatīvām darbvietām un veiktu 
pasākumus pret visa veida diskrimināciju 
un nevienlīdzību izglītībā un apmācībā, 
kā arī darba tirgū, un mudina Komisiju 
pievērst īpašu uzmanību ES darba tiesību 
aktu ievērošanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 30
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes  joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai;

5. uzsver, ka sievietes joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai veicinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Pernando Barrena Arza, Sira Rego

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes  joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai;

5. uzsver, ka sievietes joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; tāpat arī 
sieviešu vidū ir vairāk nodarbināto ar 
nepilnu darblaiku un viņas ir vairāk 
nodarbinātas tādās jomās kā aprūpes 
nozare, kas vienlaikus ir tās jomas, kas ir 
plašā mērā nepietiekami novērtētas un 
apmaksātas;  aicina dalībvalstis ieviest 
tiesību aktus un stratēģijas, lai nodrošinātu 
vienlīdzību, un mudina Komisiju pievērst 
īpašu uzmanību ES darba tiesību aktu 
ievērošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Radan Kanev

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes  joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai;

5. uzsver, ka sievietes joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus ar 
saistošiem pasākumiem un stratēģijas, lai 
nodrošinātu vienlīdzību, un mudina 
Komisiju pievērst īpašu uzmanību ES 
darba tiesību aktu ievērošanai;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, ka sievietes  joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai;

5. uzsver, ka sievietes joprojām pelna 
par 16 % mazāk nekā vīrieši Eiropas 
Savienībā un visaugstākie nodarbinātības 
nestabilitātes rādītāji ir sievietēm; aicina 
dalībvalstis ieviest tiesību aktus un 
stratēģijas, lai nodrošinātu vienlīdzību, un 
mudina Komisiju pievērst īpašu uzmanību 
ES darba tiesību aktu ievērošanai; aicina 
dalībvalstis un Savienību garantēt darba 
samaksas pārredzamību, tostarp ieviešot 
sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas darba 
samaksas rādītāju;

Or. fr



AM\1204398LV.docx 21/25 PE650.660v01-00

LV

Grozījums Nr. 34
Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa, Monica Semedo, Yana Toom, Jordi 
Cañas, Frédérique Ries

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
piešķirt prioritāti cīņai pret bezdarbu un 
darba nestabilitāti jaunatnes vidū, kā arī 
pilnībā izmantot finanšu instrumentus, 
piemēram, Garantiju jauniešiem un 
Eiropas programmas, piemēram, 
"Erasmus+", lai apkarotu jauniešu 
bezdarbu un stiprinātu viņu 
nodarbināmību; 

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Radan Kanev

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka, veicot aprēķinus par 
nodarbinātu personu nabadzību, ir jāņem 
vērā tādi papildu faktori kā mājokļa un 
bērnu aprūpes izmaksas, un mudina 
Komisiju strādāt pie tālākas sociālās 
konverģences uzlabošanas, ieviešot visā 
Savienībā taisnīgas minimālās algas 
mehānismu; 

Or. en

Grozījums Nr. 36
Isabel Benjumea Benjumea, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai 
uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus 
darba ņēmējiem visā Savienībā.

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai tos 
uzlabotu nolūkā palielināt darbvietu 
radīšanas iespējas.

Or. es

Grozījums Nr. 37
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai 
uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus darba 
ņēmējiem visā Savienībā.

6. mudina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai 
uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus darba 
ņēmējiem visā Savienībā; uzsver, ka 
inepieciešamas koncentrēt uzmanību uz 
sabiedrības grupām, kas visvairāk 
pakļautas darbvietu nedrošībai un kam 
tādēļ ir lielākas iespējas saskarties ar 
atstumtību vai nokļūt nelabvēlīgākā 
sociālajā situācijā, piemēram, 
vientuļajiem vecākiem, jauniešiem, 
tostarp imigrantiem pirmajā vai otrajā 
paaudzē;

Or. es

Grozījums Nr. 38
Gianna Gancia

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai 

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un apsvērt iespēju 
pārskatīt attiecīgos ES darba tiesību aktus, 
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uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus darba 
ņēmējiem visā Savienībā.

lai uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus 
darba ņēmējiem visā Savienībā.

Or. it

Grozījums Nr. 39
Tatjana Ždanoka
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai 
uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus darba 
ņēmējiem visā Savienībā.

6. aicina Komisiju uzraudzīt spēkā 
esošā acquis īstenošanu un pārskatīt 
attiecīgos ES darba tiesību aktus, lai 
uzlabotu kvalitāti un darba apstākļus darba 
ņēmējiem visā Savienībā, norādot, ka 
pašreizējai situācijai, ko izraisījusi Covid-
19 pandēmija, būs nopietna un ilgstoša 
ietekme uz ES darba tirgu, sociālo 
taisnīgumu un darba apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Radan Kanev

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju vērst īpašu 
uzmanību uz nestabilu nodarbinātību, jo 
īpaši visneaizsargātākajos reģionos, 
garantējot ātru un taisnīgu līdzekļu 
piešķiršanu no TPF un citiem pieejamiem 
fondiem, tostarp ESF+, lai palīdzētu 
pielāgoties ekonomikas pārmaiņām, kur 
kvalifikācijas celšanai, pārkvalificēšanai 
un investīcijām ir ļoti būtiska nozīme 
ieguldījumi jaunās darbībās ir ārkārtīgi 
svarīgi; 
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Or. en

Grozījums Nr. 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
sākt diskusijas starp darba devējiem un 
arodbiedrībām, lai varētu veikt analīzi, 
kas būtu izsmeļoša un visaptveroša visās 
dalībvalstīs, par iespējamām reformām, 
kas nepieciešamas Eiropas darba tirgum, 
lai nepieļautu, ka joprojām ir tādi darba 
ņēmēji, kas pakļauti nabadzības riskam; 

Or. es

Grozījums Nr. 42
Cristina Maestre Martín De Almagro, Alex Agius Saliba

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju un dalībvalstis jo 
īpaši raudzīties, lai darbvietas, kas 
saistītas ar digitālajām platformām, 
atbilstu attiecīgajiem darba tiesību aktiem, 
un paredzēt nosacījumu minimumu 
attiecībā uz darbvietu kvalitāti; mudina 
Komisiju un dalībvalstis īpaši uzraudzīt 
nozares, kurās bieži mēdz būt tādi darba 
līgumi, kas pazīstami kā viltus 
pašnodarbinātība;

Or. es

Grozījums Nr. 43
Radan Kanev
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Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju pievērsties 
augstāk minēto problēmu risināšanai 
sabiedrības situācijās, cita starpā paredzot 
pasākumus ar mērķi panākt 
nodarbinātības palielināšanu un 
efektīvākas un iedarbīgākas sociālās 
aizsardzības sistēmas.  Ņemot vērā LESD 
noteiktās kompetences, ir iespējams 
dalībvalstīm veikt efektīvāku politikas 
rīcību, kuras uzmanības centrā būtu 
sociālo tiesību pīlāra principi; 

Or. en


