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Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 1
3.a atsauce (jauna)

- having regard to the conclusions of the of Informal Meeting of EU Ministers for 
Employment and Social Affairs in Berlin on “good work” and the European Social 
Model, on 18 to 20 January 2007,

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 2
5. atsauce

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par darba likumdošanas modernizēšana, lai 
risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (COM(2006)0708),

Or. en

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0339.
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Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 3
5. atsauce

- ņemot vērā Komisijas Zaļo grāmatu par darba likumdošanas modernizēšana, lai 
risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (COM(2006)0708),

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 4
5.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā 2007. gada 11. jūlija rezolūciju par darba likumdošanas modernizēšana, 
lai risinātu 21. gadsimta radītās problēmas (2007/2023(INI)),

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 5
5.b atsauce (jauna)

- ņemot vērā Padomes 1992. gada 27. jūlija Ieteikumu 92/442/EEK par  sociālās 
aizsardzības mērķu un politiku konverģenci un Padomes 1992. gada 24. jūnija 
Ieteikumu 92/441/EEK par kopējiem kritērijiem attiecībā uz resursu pietiekamību 
un sociālās palīdzības vietu sociālās aizsardzības sistēmā,

Or. de

Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 6
8. atsauce

- ņemot vērā Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 1948. gada Konvenciju C87 par 
asociāciju brīvību un tiesību aizsardzību apvienojoties organizācijās, SDO 1949. gada 
Konvenciju C98 par tiesībām uz apvienošanos organizācijās un kolektīvo līgumu 

  
1 Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0339.
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slēgšanu un SDO Ieteikumu R198 par darba attiecībām,

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 7
9.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 2. pantu,

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 8
10. atsauce

svītrota

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 9
14.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā MVU hartu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 10
15. atsauce

svītrota

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 11
18. atsauce

svītrota

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 12
23.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem

Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 13
28.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā 2007. gada 23. maija balsojumu (A6-0068/2007) saistībā ar ziņojumu 
par pienācīgas kvalitātes nodarbinātības nodrošināšanu visiem,

Or. el

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 14
28.b atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija 
Direktīvu 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas 
un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos 
(pārstrādāta versija),

Or. el
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 15
29. atsauce

- ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību 
visiem — ES ieguldījums nolūkā īstenot programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai pasaulē” (COM(2006)0249), kā arī Parlamenta 2007. gada 23. maija 
rezolūciju par pienācīgas kvalitātes darba visiem veicināšanu,

Or. de

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 16
38.a atsauce (jauna)

- ņemot vērā Eiropas ekspertu grupas elastīguma un sociālās drošības jautājumos 
2007. gada jūnija ziņojumu par elastīguma un sociālās drošības īstenošanas 
modeļiem: šķēršļu pārvēršana līdzekļos mērķa sasniegšanai,

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 17
A. apsvērums

A. tā kā Eiropas Savienība ir (svītrojums) kopiena, kurai ir kopējas vērtības, kā rezultātā 
darba tiesību un darba tirgus reformās šīs vērtības ir jāņem vērā, un tā kā darba tiesību 
pamatprincipi, kas izveidojušies Eiropā, joprojām paliek spēkā; tā kā darba tiesības 
nodrošina juridisko noteiktību, kā arī darba ņēmēju un darba devēju aizsardzību, 
izmantojot vai nu tiesību aktus vai koplīgumus, vai abus paņēmienus, un tā kā tās 
nosaka varas līdzsvaru starp darba ņēmēju un darba devēju, un tā kā jebkuras izmaiņas 
darba tiesībās gūs lielākus panākumus, ja darba ņēmēji jutīsies drošāk; tā kā šāda 
drošības sajūta ir atkarīga arī no augsta līmeņa tiesību aktu darba aizsardzības un 
nodarbinātība aizsardzības jomā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda

Grozījums Nr. 18
A. apsvērums

A. tā kā Eiropas Savienība ir brīvās tirdzniecības zona un kopiena, kurai ir kopējas 
vērtības, kā rezultātā darba tiesību un darba tirgus reformās šīs vērtības ir jāņem vērā, 
un tā kā darba tiesību pamatprincipi, kas izveidojušies Eiropā, joprojām paliek spēkā;
tā kā darba tiesībām ideālā variantā vajadzētu būt visu darba devēju un darba 
ņēmēju dialoga rezultātam un tām vajadzētu atspoguļot līdzsvaru starp darba devēju 
un strādājošo interesēm, no vienas puses, un elastīgumu un drošību, no otras puses;
tā kā darba tiesības nodrošina juridisko noteiktību, kā arī darba ņēmēju un darba 
devēju aizsardzību, izmantojot vai nu tiesību aktus vai koplīgumus, vai abus
paņēmienus; (svītrojums) un tā kā jebkuras izmaiņas darba tiesībās gūs lielākus 
panākumus, ja darba ņēmēji jutīsies drošāk; tā kā šāda drošības sajūta ir atkarīga arī no 
tā, cik viegli ir atrast jaunu darbu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 19
A. apsvērums

A. tā kā Eiropas Savienība ir ne tikai ekonomiska un politiska apvienība, bet arī 
kopiena, kurai ir kopējas vērtības, kā rezultātā darba tiesību un darba tirgus reformās 
šīs vērtības ir jāņem vērā, un tā kā darba tiesību pamatprincipi, kas izveidojušies 
Eiropā, joprojām paliek spēkā; tā kā darba tiesības nodrošina juridisko noteiktību, kā 
arī darba ņēmēju un darba devēju aizsardzību, izmantojot vai nu tiesību aktus vai 
koplīgumus, vai abus paņēmienus, un tā kā tās nosaka varas līdzsvaru starp darba 
ņēmēju un darba devēju, un tā kā jebkuras izmaiņas darba tiesībās gūs lielākus 
panākumus, ja darba ņēmēji jutīsies drošāk, nebaidoties no nopietniem ienākumu 
zaudējumiem; tā kā šāda drošības sajūta ir atkarīga arī no tā, cik viegli ir atrast jaunu 
darbu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 20
A. apsvērums

A. tā kā Eiropas Savienība (svītrojums) kopiena, kurai ir kopējas vērtības un kuras 
mērķis ir izveidot kopējo tirgu un Ekonomikas un monetāro savienību, un kura sev 
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par mērķi ir noteikusi veidot kohēzijas un solidaritātes attiecības starp tās 
dalībvalstīm un iedzīvotājiem, kā rezultātā darba tiesību un darba tirgus reformās šīs 
vērtības ir jāņem vērā, un tā kā darba tiesību pamatprincipi, kas izveidojušies Eiropā, 
joprojām paliek spēkā; tā kā darba tiesības nodrošina juridisko noteiktību, kā arī darba 
ņēmēju un darba devēju aizsardzību, izmantojot vai nu tiesību aktus vai koplīgumus, 
vai abus paņēmienus, un tā kā tās nosaka varas līdzsvaru starp darba ņēmēju un darba 
devēju, un tā kā jebkuras izmaiņas darba tiesībās gūs lielākus panākumus, ja darba 
ņēmēji jutīsies drošāk; tā kā šāda drošības sajūta ir atkarīga arī no tā, cik lielā mērā ir 
iespējams atrast jaunu darbu, neriskējot nonākt nabadzībā, un nopelnīt iztiku, 
strādājot pienācīgu darbu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 21
A. apsvērums

A. tā kā Eiropas Savienība ir brīvās tirdzniecības zona un kopiena, kurai ir kopējas 
vērtības, kā rezultātā darba tiesību un darba tirgus reformās šīs vērtības ir jāņem vērā, 
un tā kā darba tiesību pamatprincipi, kas izveidojušies Eiropā, joprojām paliek spēkā 
un kalpo par galveno atsauces materiālu ES dalībvalstu darba tiesībām; tā kā darba 
tiesības nodrošina juridisko noteiktību, kā arī darba ņēmēju un darba devēju 
aizsardzību, izmantojot vai nu tiesību aktus vai koplīgumus, vai abus paņēmienus; tā 
kā darba tiesību mērķis ir radīt varas līdzsvaru starp darba ņēmējiem un darba 
devējiem, tādējādi aizsargājot vājāko pusi šajās attiecībās; tā kā ir nepieciešams 
palielināt gan strādājošo, gan uzņēmumu drošības līmeni, jo īpaši MVU gadījumā;
tā kā šāda drošības sajūta ir atkarīga arī no tā, cik viegli ir atrast jaunu darbu; tā kā 
globālā konkurence un ātri attīstošās tehnoloģijas nozīmē to, ka uzņēmumiem ir 
jāpielāgojas vēl ātrāk;

Or. xm

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 22
Aa. apsvērums (jauns)

Aa. tā kā 1992. gadā Eiropadome noteica, ka visu dalībvalstu pienākums ir nodrošināt, 
ka visiem cilvēkiem ir pietiekami līdzekļi dzīvei cilvēka cienīgos apstākļos;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 23
B. apsvērums

B. tā kā pietiekama aizsardzība pret negodīgu atlaišanu ir visu darba ņēmēju 
neatņemamas tiesības un tā kā darba aizsardzības augsts līmenis veicina bezdarba 
laika samazināšanos, jo iepriekšējs paziņojums darbojas kā agrās brīdināšanas 
sistēma un sniedz darba ņēmējiem un uzņēmumiem iespēju izvairīties no štatu 
samazināšanas jauninājumu un ražošanas vai darba organizācijas izmaiņu dēļ vai 
savlaicīgi uzsākt darba ņēmēju pārkvalificēšanas programmas;

Or. en

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 24
B. apsvērums

B. tā kā šī iemesla dēļ elastīgums un sociālā drošība ir jāuzskata par Eiropas sociālo 
modeļu sastāvdaļu, kas veicina konkurētspējīgus un pielāgoties spējīgus uzņēmumus 
un darbaspēku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 25
B. apsvērums

B. tā kā šī iemesla dēļ elastīgums un sociālā drošība ir jāuzskata par mēģinājumu 
pielāgoties un radīt pamatu tāda noturīga Eiropas sociālā modeļa izveidei, kas 
veicina konkurētspējīgus un pielāgoties spējīgus uzņēmumus un darbaspēku; tā kā 
termins „elastīgums un sociālā drošība” izraisa bažas Eiropas darba ņēmēju vidū, jo 
viņi baidās no paaugstināta darba nedrošības, un tā kā šī iemesla dēļ attiecīgais 
termins un ar to saistītie principi ir precīzi jādefinē;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 26
Ba. apsvērums (jauns)

Ba. uzskatot, ka 16 % Eiropas iedzīvotāju draud nabadzība un 10 % dzīvo 
mājsaimniecībās, kur ikviens ir bezdarbnieks, un ka tāpēc ir svarīgi, ka visas 
reformas saistībā ar elastīgumu un sociālo drošību ir balstītas uz konkrētiem 
ietekmes novērtējumiem attiecībā uz mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, un ka visu 
šāda veida reformu mērķis ir veicināt sociālo integrāciju, tajā pašā laikā 
neapdraudot jaunas iedzīvotāju grupas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 27
C. apsvērums

C. tā kā bezdarbu ES izraisa nevis tiesību akti saistībā ar nodarbinātības aizsardzību, bet 
gan darbavietu radīšanas trūkums; tā kā šī iemesla dēļ makroekonomikā ir 
nepieciešamas izmaiņas, kuras veicinātu ieguldījumus ilgtspējīgā attīstībā, 
ilgtspējīgā infrastruktūrā, pētniecībā un attīstībā, kā arī mūžizglītībā, kas radītu 
dinamisku darba tirgu, kurā t;

Or. en

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda

Grozījums Nr. 28
C. apsvērums

C. tā kā bezdarbs ES nav tieši saistīts ar darba tiesībām, bet gan ierobežotu darbavietu 
radīšanu, kura, citu faktoru starpā, ir atkarīga no dinamiskiem, novatoriskiem un 
konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kā arī ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un
mūžizglītībā, kas arī var veicināt dinamiska darba tirgus izveidi;

Or. en



PE394.075v01-00 10/59 AM\685022LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 29
C. apsvērums

C. tā kā, neskatoties uz to, ka pārāk ierobežojošas darba tiesības var nebūt tiešs iemesls
bezdarbam ES, tās var samazināt darbavietu radīšanu, kura, citu faktoru starpā, ir 
atkarīga no dinamiskiem, novatoriskiem un konkurētspējīgiem uzņēmumiem, kā arī
ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un mūžizglītībā (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 30
C. apsvērums

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 31
C. apsvērums

C. tā kā bezdarbu ES izraisa divi faktori; pirmais faktors ir ierobežojoši tiesību akti 
saistībā ar nodarbinātības aizsardzību un otrais faktors ir darbavietu radīšanas 
trūkums, izmantojot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kā arī mūžizglītībā, kas 
radītu dinamisku darba tirgu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 32
D. apsvērums

D. tā kā ESAO nesenie pētījumi un citi pētījumi liecina par to, ka darba un 
nodarbinātības augsts aizsardzības līmenis negatīvi neietekmē nodarbinātības 
izaugsmi un ka darba tirgu elastīgums vai neelastīgums nevar izskaidrot spēju vai 
nespēju samazināt visaptverošu bezdarbu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 33
Da. apsvērums (jauns)

Da. tā kā elastīguma un sociālās drošības modelis Skandināvijas valstīs skaidri parāda, 
ka darba aizsardzības un darba pamatapstākļu augsts līmenis ir pilnībā savienojams 
ar spēcīgu nodarbinātības izaugsmi, un tā kā atbilstoši ESAO nesenajiem 
pētījumiem un citiem pētījumiem nekas neliecina par to, ka daba aizsardzības un 
darba pamatapstākļu samazināšana izraisa lielāku nodarbinātības izaugsmi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 34
Da. apsvērums (jauns)

Da. tā kā, piemēram, 1994.–2004. gadā, kad Vācijā tika īstenotas reformas ar mērķi 
palielināt darba tirgus elastību, šajā valstī tika novērots palielināts bezdarbs, un tā 
kā atšķirtībā no šī scenārija Spānijā šajā pašā laikā posmā bezdarbs ievērojami 
samazinājās, lai gan netika veikti nekādi acīmredzami pasākumi ar mērķi atcelt 
ierobežojumus šīs valsts  stingri regulētajā darba tirgū; tā kā šī iemesla dēļ darba 
tirgus palielinātu elastību nevar uzskatīt par formulu nodarbinātības 
paaugstināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 35
E. apsvērum

E. tā kā nesenie pētījumi liecina par to, ka palielināta elastība parasti izraisa to darba 
ņēmēju statusa pazemināšanos, kuri ir biežāk nodarbināti nevis pastāvīgi, bet uz 
noteiktu laiku, kuri ir nodarbināti nevis uz pilnu laiku, bet nepilnu laiku tā kā jauni 
pētījumi, kuru pamatā ir ESAO dati, liecina par to, ka, jo nodarbinātība ir 
elastīgāka, jo tā ir nedrošāka, un ka nodarbinātības elastība ļoti negatīvi ietekmē 
nodarbinātības iespējas (darba ņēmēju prasmju un kvalifikācijas uzlabošanu);

Or. en
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Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 36
E. apsvērums

E. tā kā elastīguma un sociālā drošības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem un uzņēmumiem tikt 
galā ar pārmaiņām un palielināt mobilitāti Eiropas darba tirgū un šis modelis ir 
jāapvieno ar politiku stabilas un ilgtspējīgas nodarbinātības un ienākumu
nodrošināšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 37
E. apsvērums

E. tā kā elastīguma un sociālā drošības mērķis ir palielināt pašreizējo darba 
piedāvājumu darba tirgū un tajā pašā laikā palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar pārmaiņām 
un palielināt mobilitāti Eiropas darba tirgū, vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējīgus
(svītrojums) ienākumus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 38
E. apsvērums

E. tā kā elastīguma un sociālā drošības mērķis ir, saglabājot pienācīgu drošības līmeni, 
palīdzēt cilvēkiem tikt galā ar pārmaiņām un palielināt mobilitāti Eiropas darba tirgū, 
lai gala rezultātā nodrošinātu ilgtspējīgu nodarbinātību un ienākumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda

Grozījums Nr. 39
E. apsvērums

E. tā kā elastīguma un sociālā drošības viens no mērķiem ir palīdzēt cilvēkiem tikt galā 
ar pārmaiņām un palielināt mobilitāti Eiropas darba tirgū, lai gala rezultātā 
nodrošinātu ilgtspējīgu nodarbinātību un ienākumus;



AM\685022LV.doc 13/59 PE394.075v01-00

LV

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 40
E. apsvērums

E. tā kā elastīguma un sociālās drošības koncepcijas mērķim vajadzētu būt palīdzēt 
ikvienam risināt problēmas, kas saistītas ar pārmaiņām rūpniecībā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 41
Ea. apsvērums (jauns)

Ea. tā kā mobilie darba ņēmēji vēl joprojām riskē zaudēt sociālā nodrošinājuma 
pabalstus;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 42
F. apsvērums

F. tā kā, dalībvalstīm, lai tās varētu konkurēt iekšējā tirgū, pamatojies uz līdzvērtīgiem 
noteikumiem, ir jāveicina to darba tiesību savstarpēja tuvināšana (svītrojums) jomās, 
kurās ES ir piešķirtas pilnvaras;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 43
F. apsvērums

svītrots

Or. de
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Grozījumu iesniedza Gabriele Stauner

Grozījums Nr. 44
F. apsvērums

F. tā kā, dalībvalstīm, lai tās varētu konkurēt iekšējā tirgū, pamatojies uz līdzvērtīgiem 
noteikumiem, ir jāsaskaņo līdz minimālajam līmenim to darba tiesības, lai gan ir 
jāpatur prātā, ka dalībvalstīm pieder galvenās pilnvaras šajā jomā un ka Kopiena 
var rīkoties tikai tik tad, ja Līgumā tai ir piešķirtas attiecīgas pilnvaras;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 45
F. apsvērums

F. tā kā, lai nepieļautu negodīgu konkurenci iekšējā tirgū, dalībvalstīm ir jāpārliecinās, 
ka to darba tiesības paredz standartu noteiktu un kopēju līmeni, vienlaicīgi 
pārliecinoties, ka tas ļauj dalībvalstīm ieviest un saglabāt augstākus standartus, ja 
tās vēlas to darīt;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 46
F. apsvērums

F. tā kā nodarbinātības netipisko formu pieaugums, ko izraisa elastīgums, liedz aizvien 
lielākam skaitam darba ņēmēju saņemt sociālos pabalstus, jo tiesības saņemt 
sociālos pabalstus ir atkarīgas no darba ņēmēja nodarbinātības statusa; tā kā 
palielināta elastība tādā veidā apdraud sociālās nodrošināšanas programmu 
finansiālo ilgtspēju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 47
F. apsvērums

svītrots
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Or. de

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 48
F. apsvērums

F. tā kā, dalībvalstīm, lai tās varētu konkurēt iekšējā tirgū, pamatojies uz līdzvērtīgiem 
noteikumiem, ir jāpanāk vienošanās par minimālo kopējo pamatu saistībā ar darba 
tiesībām, jo īpaši jomās, kurās ES ir piešķirtas pilnvaras;

Or. el

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 49
Fa. apsvērums (jauns)

Fa. tā kā Dublinas fonda vairāki pārskati saistībā ar darba apstākļiem liecina par to, ka 
elastīga darba laika shēmas rada neregulāra un neparedzama darba laika 
pieaugumu, pastāvīgi izraisot raksturīgākās, ar darbu saistītās veselības problēmas, 
kuras papildina jaunas veselības problēmas saistībā ar lielāku stresu darbā, ko 
izraisa jauna darba organizācija ar mērķi novērst īslaicīgas tirgus svārstības; tā kā 
nesenie pētījumi parāda arī, ka viselastīgākās darba laikā shēmas Eiropā nepalīdz 
darba ņēmējiem labāk saskaņot darba un privāto dzīvi;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 50
Fa. apsvērums (jauns)

Fa. uzskatot, ka, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pieeju elastīguma un sociālās drošības 
jautājumam, tiesības ir jāaplūko plašākā kontekstā un ilgtermiņā un ka ir 
nepieciešamas dalībvalstu darba tirgu, kā arī nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības sistēmu reformas; uzskatot, ka ir svarīgi aplūkot visas sociālās 
aizsardzības tiesības, tostarp ne tikai pirmā pīlāra sistēmas, bet arī otrā pīlāra 
sistēmas, piemēram, sociālā arodnodrošinājuma sistēmu;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 51
Fb. apsvērums (jauns)

Fb. uzskatot, ka vismazāk aizsargātajiem cilvēkiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai 
nepieļautu viņu nonākšanu nabadzībā, un ka darba ņēmēju sagatavošana, lai tie 
varētu veiksmīgi pārvarēt pārmaiņas, ir svarīgs elements elastīguma un sociālās 
drošības modeļa darbības nodrošināšanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 52
G. apsvērums

G. tā kā elastīgums un sociālā drošība nozīmē līdzsvaru starp darba devēju, darba ņēmēju, 
darba meklētāju un valsts iestāžu tiesībām un pienākumiem un tā kā tam ir 
nepieciešama uzticēšanās gaisotne un dialogs starp valsts iestādēm un darba devējiem 
un darbiniekiem, kad visas puses ir gatavas uzņemties atbildību par pārmaiņām un 
izveidot līdzsvarotu pasākumu kopumu, jo īpaši saistībā ar nelabvēlīgākā situācijā 
esošām grupām, tostarp sievietēm, migrantiem, gados jaunākiem un gados vecākiem 
darba ņēmējiem, kā arī invalīdiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 53
G. apsvērums

G. tā kā elastīgums un sociālā drošība nozīmē līdzsvaru starp darba devēju, darba ņēmēju, 
darba meklētāju un valsts iestāžu tiesībām un pienākumiem un tā kā tam ir 
nepieciešama uzticēšanās gaisotne un dialogs starp valsts iestādēm un darba devējiem 
un darbiniekiem, kad visas puses ir gatavas uzņemties atbildību par pārmaiņām un 
izveidot līdzsvarotu pasākumu kopumu ar mērķi atbalstīt vairāk un labāku darba 
vietu visiem radīšanas procesu, nodrošinot dzimumu līdztiesību un tādu 
diskriminējošas prakses apkarošanu, kura ir vērsta pret mazaizsargātu darba 
ņēmēju grupām, piemēram, migrantiem, gados jaunākiem un gados vecākiem darba 
ņēmējiem, kā arī invalīdiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 54
G. apsvērums

G. tā kā darba tirgū sievietēm ir sliktākas iespējas un neproporcionāli daudz sieviešu ir 
nodarbinātas nepilnas slodzes darbā, kā arī jauna, bieži vien riskanta veida darbā, 
līdz ar to viņām ir apgrūtinātas iespējas pilnā mērā izmantot sociālās tiesības, 
sociālo aizsardzību un pabalstus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 55
G. apsvērums

G. tā kā elastīgums un sociālā drošība nozīmē līdzsvaru starp darba devēju, darba ņēmēju, 
darba meklētāju un valsts iestāžu tiesībām un pienākumiem un tā kā tam ir 
nepieciešama uzticēšanās gaisotne, pārredzamība un dialogs starp atsevišķām 
personām, pilsonisko sabiedrību, valsts iestādēm un darba devējiem un darbiniekiem, 
kad visas puses ir gatavas uzņemties atbildību par pārmaiņām un izveidot līdzsvarotu 
un ilgtspējīgu pasākumu kopumu, jo īpaši saistībā ar nelabvēlīgākā situācijā esošām 
grupām, tostarp sievietēm, migrantiem, gados jaunākiem un gados vecākiem darba 
ņēmējiem, kā arī invalīdiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 56
Ga. apsvērums (jauns)

Ga. tā kā šajā sakarā ir jāņem vērā īpašās grūtības, ar kurām saskaras MVU un šādos 
uzņēmumos nodarbinātie;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernard Lehideux

Grozījums Nr. 57
Ga. apsvērums (jauns)

Ga. tā kā pašnodarbinātība ir Eiropas uzņēmējdarbības viena no galvenajām iezīmēm 
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un ekonomiskā dinamisma un uzņēmējdarbības avots, un tā kā pašnodarbinātība 
var efektīvi veicināt Komisijas noteiktos elastīguma un sociālās drošības īstenošanas 
modeļus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 58
H. apsvērums

H. tā kā augsto bezdarba līmeni un darba tirgus segmentāciju ir jāpārvar, nodrošinot 
visiem darba ņēmējiem vienlīdzīgas tiesības, pakāpeniski izskaužot visus nedrošas 
nodarbinātības veidus un veicot ieguldījumus darbavietu radīšanā un mūžizglītībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 59
H. apsvērums

H. tā kā augsto bezdarba līmeni un darba tirgus segmentāciju ir jāpārvar, vecinot darba 
vietu radīšanu un nodrošinot visiem darba ņēmējiem pamattiesības un piekļuvi
mūžizglītībai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 60
H. apsvērums

H. tā kā augsto bezdarba līmeni un darba tirgus segmentāciju ir jāpārvar, (svītrojums)
veicot ieguldījumus darbavietu radīšanā un mūžizglītībā;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 61
H. apsvērums

H. tā kā augsto bezdarba līmeni un darba tirgus segmentāciju ir jāpārvar, novēršot 
acīmredzamo nevienlīdzību, kura skar noteiktas darba ņēmēju grupas (svītrojums) un 
veicot ieguldījumus darbavietu radīšanā un mūžizglītībā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 62
H. apsvērums

H. tā kā augsto bezdarba līmeni un darba tirgus segmentāciju ir jāpārvar, aizsargājot
darba ņēmēju tiesības un veicot ieguldījumus darbavietu radīšanā un mūžizglītībā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 63
H. apsvērums

H. tā kā augsto bezdarba līmeni un darba tirgus segmentāciju ir jāpārvar, izmantojot tādu 
darba tiesību sistēmu, kura ir vienkārša, pārredzama un uzticama….., kā arī 
efektīvu un iedarbīgu darba tirgus politiku, no finansiālā viedokļa ilgtspējīgas 
sociālās nodrošināšanas programmas un mūsdienīgus mūžizglītības veidus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 64
Ha. apsvērums (jauns)

Ha. tā kā darbs nepilnā slodzē, mazāks atalgojums un līgumi uz noteiktu laiku —
galvenie riska faktori nonākšanai nabadzībā strādājot — ir raksturīgi, galvenokārt, 
sieviešu nodarbinātībai;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 65
I. apsvērums

I. tā kā Komisijas paziņojumā „Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās drošības 
principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību” 
(COM(2007)0359) nav iekļauti piemēroti priekšlikumi, kuri veicinātu Eiropas 
nodarbinātības stratēģijas un integrēto pamatnostādņu attiecībā uz izaugsmi un 
darbavietām pārskatu 2008. gadā un tā kā „kvalitatīva darba” plāns, kuru izvirzīja 
nodarbinātas un sociālo lietu ministru neoficiālajā sanāksmē, būtu piemērotāks 
atsauces materiāls saistībā ar Lisabonas stratēģijas pārskatīšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 66
I. apsvērums

I. tā kā Komisijas paziņojums „Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās drošības 
principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību” 
(COM(2007)0359) ir jāuzlabo, turklāt tas ir jāizmanto, lai uzsāktu līdzsvarotākas 
debates par elastīgumu un sociālo drošību,

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 67
I. apsvērums

I. tā kā Komisijas paziņojumā „Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās drošības 
principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību” 
(COM(2007)0359) nav iekļauti nozīmīgi jautājumi, piemēram, nabadzības 
izskaušana, un tajā tiek piedāvāta tikai viena iespējamā pieeja — elastīgums un 
sociālā drošība — kā jauna panaceja, neņemot vērā citas pieejas, kuras varētu 
palīdzēt panākt dzīves un darba apstākļu uzlabošanas mērķi;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 68
Ia. apsvērums (jauns)

Ia. tā kā nodarbinātas un sociālo lietu ministru „kvalitatīva darba” koncepcijā galvenā 
uzmanība tiek pievērsta nodarbinātības kvalitātei, paskaidrojot, ka „kvalitatīvs 
darbs” nozīmē darba ņēmēju tiesību ievērošanu un līdzdalību, godīgu atalgojumu, 
drošības un veselības aizsardzību darba vietā, kā arī ģimenei draudzīgu darba 
organizāciju. Labi un godīgi darba apstākļi, kā arī piemērota sociālā aizsardzība ir 
būtiski svarīgi elementi, lai pilsoņi atbalstītu Eiropas Savienību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 69
Ia. apsvērums (jauns)

Ia. tā kā Eiropas Sociālajam fondam piemīt būtiska loma sociālā dialoga un iedarbīgas 
darba tirgus politikas veicināšanā, tādējādi nodrošinot noturīgu Eiropas sociālo 
modeli un lielāku skaitu labāku darba vietu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 70
Ia. apsvērums (jauns)

Ia. tā kā Komisijas paziņojumā „Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās drošības 
principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un drošību” 
(COM(2007)0359) nepārdomātā veidā ir pārņemta elastīguma un sociālās drošības 
ESAO definīcija, kura vairs neatbilst pašreizējiem apstākļiem; tā kā pastāv 
vispusīgākas definīcijas; 

Or. de

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 71
I b. apsvērums (jauns)

Ib. tā kā ESAO nesen noteica, ka tiesību aktiem saistībā ar nodarbinātības aizsardzību 
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ir būtiska ietekme uz vispārējiem nodarbinātības rādītājiem un ka bezdarbnieka 
pabalstu augsti aizstāšanas rādītāji labvēlīgi ietekmē ražīgumu; tā kā SDO turklāt ir 
pierādījusi, ka pastāv pozitīva saistība starp pastāvīgu darbu un ražīgumu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 72
1. punkts

1. noraida Komisijas pieeju elastīgumam un sociālajai drošībai, uzskatot šo pieeju par 
pilnīgi nelīdzsvarotu, jo elastīgums netiek pat apvienots ar palielinātu sociālo 
drošību; uzsver, ka Komisija par savu galveno mērķi izvirza vienkārši darba 
aizsardzības prasību atcelšanu un elastīgākus darba līgumus un neiesaka efektīvus 
pasākumus cīņai pret nedrošu nodarbinātību, vienlaikus saglabājot politiku, ar 
kuru tiek samazināta sociālā drošība un darba ņēmēju un bezdarbnieku tiesības 
(„mērenāki” bezdarbnieka pabalsti un sociālie pabalsti „bezdarbnieku 
stimulēšanai”, „līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem”, tiesību samazināšana un 
pienākumu stiprināšana);

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 73
1. punkts

1. atzīst, ka, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā, Eiropai ir nepieciešami cilvēki, kuriem ir 
nodrošināta iespēja izmantot dinamiskā pasaules sniegtās izdevības;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 74
1. punkts

1. atzīst, ka, lai gūtu panākumus 21. gadsimtā, Eiropai ir nepieciešams labi izglītots 
darba spēks un uzņēmumi, kuri spēj ātri izmantot dinamiskā pasaules sniegtās 
izdevības ražīguma paaugstināšanai un jauninājumu veicināšanai;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 75
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka Komisijas nostājā par elastīgumu un sociālo drošību galvenā uzmanība 
tiek līdzekļu pārdalīšanas solidaritātes izbeigšanai, kā arī ekonomiskiem, nevis 
sociāliem mērķiem; uzsver, ka Komisijas pieeja nozīmē drošības koncepcijas 
pārskatu , drošībai nozīmējot nevis aizsardzību pret riskiem, bet gan spēju 
„pielāgoties pārmaiņām”; uzsver, ka apmaiņā pret paaugstināta elastīguma 
pieņemšanu Komisija sniedz vienīgi solījumu nodrošināt darba ņēmējiem lielāku 
piekļuvi izglītībai, apmācībai un mūžizglītībai, pat neizvirzot priekšlikumus par 
darba devēju pienākumu finansēt šāda veida pasākumus un piešķirt darba 
ņēmējiem un bezdarbniekiem attiecīgās tiesības; uzsver, ka „mācības” un apmācība 
pati par sevi nenodrošina iespēju pārvarēt bezdarbu, turklāt šāda pieeja nesniedz 
darba ņēmējiem nekādas nodarbinātības un ienākumu likumīgas garantijas;

Or. en

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 76
1.a punkts (jauns)

1.a pauž lielu atbalstu slēdzienam par to, ka elastība var atbilst gan darba ņēmēju, gan 
darba devēju interesēm un ka šo mērķi var panākt, ieviešot lielāku darba līgumu 
daudzveidību un/vai lielāku elastību pastāvīgajos līgumos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgios Toussas

Grozījums Nr. 77
1.a punkts (jauns)

1.a uzskata, ka Komisijas paziņojuma „Ceļā uz kopīgiem elastīguma un sociālās 
drošības principiem: vairāk un labākas darba vietas, izmantojot elastīgumu un 
drošību” (COM(2007)0359) ir nostiprināt un standartizēt darba ņēmējiem 
neizdevīgās izmaiņas, kuras pēdējo gadu laikā ir ieviestas ES un dalībvalstīs ar 
mērķi mazināt darbaspēka un sociālo tiesību vērtību un palielināt uzņēmumu 
monopolistisko grupu ieņēmumus; Komisijas paziņojums atceļ ierobežojumu 
saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu, negatīvi ietekmē koplīgumus par pastāvīgu, 
pilnas slodzes darbu un sarunas par darba koplīguma slēgšanu, paplašina darba 
līgumu elastīgas formas, grauj sociālo apdrošināšanu un pasliktina noteikumus 
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saistībā ar darba ņēmēju apdrošināšanu un pensiju; tāpēc Parlaments noraida 
pieeju, pamatnostādnes un mērķus, kuri tiek veicināti visā Komisijas paziņojumā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 78
2. punkts

2. uzsver, ka pašreizējā Eiropas nodarbinātības stratēģijā un stratēģijā darbam un 
izaugsmei noteiktā pieeja par „darbu, kas atmaksājas” ir pretrunā ar elastīguma un 
sociālās drošības jēdzienu, jo šī pieeja nozīmē samazināt sociālo pabalstus, kuri 
atbilstoši elastīguma un sociālās drošības koncepcijai ir jāuzlabo; šajā sakarā 
atzīmē, ka pretējā gadījumā rodas iespaids, ka Komisijas redzējums saistībā ar 
elastīgumu un sociālo drošību pakāpeniski aizstāj Eiropas nodarbinātības 
stratēģijas nedaudzos pozitīvos mērķus un ierobežo Eiropas nodarbinātības politiku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 79
2. punkts

2. (svītrojums) uzsver, ka elastīgums un sociālā drošība nepieciešamības gadījumā un 
pēc seku rūpīgas apdomāšanas var būt viena no politiskajām stratēģijām ar mērķi 
reformēt darba tirgu un ka tādējādi tai jābūt visaptverošai, iekļaujot visus 
nodarbinātības un sociālās politikas aspektus, kas pašreiz pastāv dalībvalstu, 
reģionālajā un ES līmenī; uzsver, ka elastīgums un sociālā drošība ir metode un ka 
tā var tikai papildināt juridiskus instrumentus; uzsver, ka elastīgumam un sociālajai 
drošībai ir nepieciešama sociālā sistēma, kura sniedz cilvēkiem drošību, paļaujoties 
uz elastīgumu un sociālo drošību;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 80
2. punkts

2. tomēr uzsver, ka elastīgums un sociālā drošība ir koncepcija, kas var būt svarīgs 
elements politiskajā un ekonomiskajā stratēģijā ar mērķi reformēt darba tirgu un ka 
tādējādi tai jābūt visaptverošai, iekļaujot visus nodarbinātības un sociālās politikas 
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aspektus, kas pašreiz pastāv dalībvalstu un ES līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 81
2. punkts

2. tomēr uzsver, ka elastīgums un sociālā drošība ir politiska stratēģija ar mērķi reformēt 
darba tirgu (svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 82
2. punkts

2. tomēr uzsver, ka elastīgums un sociālā drošība ir stratēģiskas redzējums saistībā ar
darba tirgus turpmāko attīstību Eiropas Savienībā, turklāt šī modeļa būtiska iezīmē 
ir tā, ka tas sniedz pilsoņiem lielāku drošību un labākas iespējas atrast darbu, 
palielinot darba vietu piedāvājumu un modernizējot darba tiesības;

Or. fr

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 83
2.a punkts (jauns)

2.a atzīst, ka ES elastīguma un sociālās drošības koncepcijas konkrēta attīstība un 
īstenošana dalībvalstu līmenī atšķirsies atkarībā no dalībvalsts darba tirgus 
stāvokļa, kā arī kultūras nosacījumiem un izvēles;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 84
2.a punkts (jauns)

2.a atzīst, ka, ņemot vērā izmaiņas dalībvalstu sociālās drošības sistēmās un darba 
tiesībās un no šīm  izmaiņām izrietošās izmaksas, elastīguma un sociālas drošības 
koncepciju ir iespējams īstenot tikai ilgtermiņā;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 85
2.b punkts (jauns)

2.b tomēr uzskata, ka ir gan iespējams, gan vēlams šo koncepciju izteikt Eiropas līmeņa 
pamatprincipu kopumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 86
2.b punkts (jauns)

2.b tāpēc uzskata, ka Komisijas izvēles iespējas saistībā ar elastīgumu un sociālo 
drošību ir izskatītas pārāk vienpusīgi, jo tajās netiek ņemti vērā ar šiem pasākumiem 
saistītie izdevumi; tāpēc aicina Komisiju saistībā ar šīm iespējām veikt  izmaksu un 
ieguvumu analīzi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 87
3. punkts

3. uzsver, ka Eiropas elastīguma un sociālās drošības stratēģijai vajadzētu ņemt vērā 
empīriskos pierādījumus saistībā ar dalībvalstīs līdz šim veikto elastīguma un 
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sociālās drošības reformu rezultātiem uzsver, ka elastīguma un sociālās drošības 
reformu pamatā bija ideja par to, ka tipisku darba ņēmēju aizsardzības līmeņa 
samazināšana, vienlaicīgi veicot mērenus uzlabojumus saistībā ar netipiskiem darba 
ņēmējiem, radīs abpusēji izdevīgu situāciju, samazinot nedrošu nodarbinātību, 
tomēr šī ideja pagaidām nav īstenojusies pat tādās „paraugvalstīs” kā Dānija un 
Nīderlande; uzsver, ka salīdzinoši nedaudz elastīgi nodarbinātu cilvēku ir guvuši 
nelielu labumu no ievērojamās aizsardzības samazināšanas salīdzinājumā ar daudz 
lielāku skaitu normāli nodarbinātu cilvēku;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernard Lehideux

Grozījums Nr. 88
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver, ka normatīvā vides un nodokļu režīma izmaiņas ļoti ietekmē nodarbinātības 
iespējas mazos uzņēmumos un amatniecība uzņēmumos; uzsver arī šajos 
uzņēmumos pastāvošo darba attiecību specifiku, šīm attiecībām esot balstītām uz 
tiešu saikni starp darba devēju un darba ņēmēju, …. un īpašām sociālā dialoga 
metodēm; tāpēc aicina šo uzņēmumu specifiku tik tiešām ņemt vērā Eiropas un 
dalībvalstu elastīguma un sociālās drošības stratēģijās;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 89
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver, ka sociālās aizsardzības sistēmām piemīt būtiska loma, novēršot riskus 
elastīgākā darba tirgū; tāpēc uzskata, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis pielāgotu to 
sociālās aizsardzības sistēmas ar mērķi novērst riskus, ar kuriem saskaras atsevišķi 
darba ņēmēji, pielāgoties jauniem riskiem un padarīt šīs sistēmas aptverošākas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 90
3.b punkts (jauns)

3.b ar nopietnām bažām atzīmē Komisijas paziņojumu, kurā tiek minēta dzimumu 
līdztiesības veicināšana, tomēr pilnībā tiek ignorēti Komisijas paziņojumā „Ceļvedis 
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sieviešu un vīriešu līdztiesībā” (COM(2006)0092) izklāstītie pienākumi; kritiski 
vērtē to, ka pagaidām nav panākti ES pastāvošo tiesību aktu dzimumu līdztiesības 
veicināšanas jomā mērķi un ka Eiropas darba ņēmēju galvenā problēma vēl 
joprojām ir atšķirības starp sieviešu un vīriešu ienākumiem, nepieciešamo 
noteikumu trūkums darba un ģimenes dzīves apvienošanai, kā arī valsts bērnu 
aprūpes iestāžu trūkums;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 91
4. punkts

4. tāpēc uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijas nav piemērots līdzeklis 
nedrošas nodarbinātības apkarošanai un bezdarba samazināšanai; uzsver, ka 
nodarbinātības un darba aizsardzības augta līmeņa pamatā ir darba devēju 
pamattiesības tikt aizsargātiem pret negodīgu atlaišanu; uzsver, ka nodarbinātības 
un darba aizsardzība ir jāsaglabā, jo tas ir noderīgs instruments saistībā ar vispārējo 
politiku pārmaiņu paredzēšanai un stabilas un pastāvīgas nodarbinātības 
veicināšanai; uzsver, ka tādi pasākumi kā iepriekšējs paziņojums ļauj apvienot 
pašreizējā darba noteiktu aizsardzības līmeni ar darba ņēmēju sagatavošanu darba 
maiņai; uzsver, ka daudz labāk ir izmantot šādu pieeju, nevis pieļaut cilvēku 
kļūšanu par bezdarbniekiem un viņu „aktivizāciju” pēc noteikta bezdarba perioda;

Or. en

Grozījums Nr. 92
4. punkts

4. uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijās liela uzmanība jāpievērš tam, 
kas izraisa galvenās problēmas; šiem pasākumiem esot daļai no līdzsvarota pasākumu 
kopuma (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 93
4. punkts

4. uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijās liela uzmanība jāpievērš tam, 
kas izraisa galvenās problēmas; šiem pasākumiem esot daļai no līdzsvarota pasākumu 
kopuma, saistībā ar kuru notiek apspriedes ar visām iesaistītajām pusēm, taču jebkāda 
veida mēģinājumi palielināt elastību un sociālo drošību, ja to nav pieprasījis darba 
ņēmējs, nepanākot kompromisu ar darba devējiem un darbiniekiem vai nepiedāvājot 
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skaidru kompensāciju par elastības un sociālās drošības palielināšanu, var radīt tikai 
vēl lielāku nedrošību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 94
4. punkts

4. uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijās liela uzmanība jāpievērš tam, 
kas izraisa galvenās problēmas; šiem pasākumiem esot daļai no līdzsvarota pasākumu 
kopuma, saistībā ar kuru notiek apspriedes ar darba devējiem un darbiniekiem, taču 
jebkāda veida mēģinājumi palielināt elastību un sociālo drošību, neapspriežoties ar 
darba devējiem un darbiniekeim un nepanākot vienprātību sabiedrībā, kā arī 
nenotiekot tādai tautsaimniecības atlabšanai,kas rada daudz jaunas darba vietas, ir 
nolemti neveiksmei;

Or. fr

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 95
4. punkts

4. uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijās liela uzmanība jāpievērš tam, 
kas izraisa galvenās problēmas; uzskata, ka dalībvalstīs, kur nodarbinātības 
aizsardzības augstais līmenis kavē pieņemšanu darbā vai neļauj ātri reaģēt uz 
mainīgajiem ekonomikas apstākļiem, elastīguma un sociālās drošības stratēģijām ir 
jārisina tieši šīs problēmas, pamatojoties uz pārredzamu dialogu starp visiem darba 
devējiem un darbiniekiem atbilstoši katras valsts paradumiem un praksei, 
elastīgumam un drošībai turklāt esot savstarpēji stiprinošiem elementiem, taču 
jebkāda veida mēģinājumi palielināt elastību un sociālo drošību, nepanākot 
kompromisu ar darba devējiem un darbiniekiem vai nepiedāvājot skaidru 
kompensāciju par elastības un sociālās drošības palielināšanu, var radīt tikai vēl 
lielāku nedrošību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ana Mato Adrover

Grozījums Nr. 96
4. punkts

4. uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijās liela uzmanība jāpievērš tam, 
kas izraisa galvenās problēmas; šiem pasākumiem esot daļai no līdzsvarota pasākumu 
kopuma, saistībā ar kuru notiek apspriedes ar darba devējiem un darbiniekiem, taču 
jebkāda veida mēģinājumi palielināt elastību un sociālo drošību, nepanākot 
kompromisu ar darba devējiem un darbiniekiem vai nenovērtējot jauno pasākumu 
ietekmi un sekas pēc to ieviešanas, var radīt tikai vēl lielāku nedrošību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 97
4. punkts

4. uzskata, ka elastīguma un sociālās drošības stratēģijās liela uzmanība jāpievērš tam, 
kas izraisa galvenās problēmas; šiem pasākumiem esot daļai no līdzsvarota pasākumu 
kopuma, saistībā ar kuru notiek apspriedes ar darba devējiem un darbiniekiem 
(svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 98
4.a punkts (jauns)

4.a nepiekrīt jauna radītāja izveidei saistība ar „nodarbinātības aizsardzības stingrību”, 
kā to ierosina Komisija, jo šādam rādītājam nav nekādas nozīmes, īstenojot 
dzīvotspējīgu Eiropas nodarbinātības stratēģiju; tā vietā uzstāj, lai Komisija 
sagatavotu priekšlikumu par sintezētu kvantitatīvu rādītāju ierobežotu kopumu 
saistībā ar nodarbinātības kvalitāti, lai šie radītāji tādējādi papildinātu tos rādītājus, 
par kuriem jau panāca vienošanos nodarbinātības pamatnostādņu Lākenes 
2001. gada reformas kontekstā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 99
4.a punkts (jauns)

4.a ir stingri pārliecināts, ka jebkāda veida nodarbinātībai ir jānodrošina noteikts 
tiesību kopums neatkarīgi no nodarbinātības statusa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 100
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar kvalificētu un pielāgoties 
spējīgu darba ņēmēju piedāvājumu un ka tas ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma 
un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par 
prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus izveidošana, paaugstinot izglītības līmeni un 
paplašinot mācību un pārkvalificēšanās programmas, novēršot šķēršļus sieviešu, 
migrantu, gados vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā situācijā 
esošu grupu integrācijai darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un ģeogrāfiskai 
mobilitātei un izstrādājot aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina pāreju no vecās un 
jauno darba vietu; uzsver izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder jaunajām 
tehnoloģijām, un atgādina par elastīguma un sociālās drošības jaunajiem veidiem, 
kurus piedāvā darba devēju un darbinieku nolīgumi par tāldarbu, nepilna darba laika 
darbu un darbu uz noteiktu laiku; (svītrojums) 

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 101
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar vēl joprojām augsto 
bezdarba līmeni, nedrošu nodarbinātības veidu vairošanos, darba ņēmēju tiesību un 
sociālās aizsardzības samazināšanos, kā arī kvalificētu un kompetentu darba ņēmēju 
piedāvājumu un ka tie ir jautājumi, kuriem Eiropas nodarbinātības stratēģijas 
2008. gada pārskatā jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par prioritāti ir jāpadara 
atvērta darba tirgus izveidošana, veicinot nodarbinātības kvalitāti un „kvalitatīva 
darba” programmu, paaugstinot izglītības līmeni un paplašinot mācību un 
pārkvalificēšanās programmas, palielinot dzimumu līdztiesību un uzlabojot sieviešu, 
migrantu, gados vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā 
situācijā esošu grupu integrāciju darba tirgū, novēršot šķēršļus brīvi izvēlētai
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profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei un izstrādājot aktīvu darba tirgus politiku, 
kura paātrina pāreju no vecās un jauno darba vietu; uzsver izšķirošo lomu, kas 
izglītībā un apmācībā pieder jaunajām tehnoloģijām, un šajā sakarā atgādina par 
darba devēju un darbinieku nolīgumu par tāldarbu, nepilna darba laika darbu un darbu 
uz noteiktu laiku; nepiekrīt tam, ka Komisija nodala „piederošās personas” no 
„nepiederošām personām”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 102
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar kvalificētu un pielāgoties 
spējīgu darba ņēmēju piedāvājumu un ka tas ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma 
un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par 
prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus izveidošana, paaugstinot izglītības līmeni un 
paplašinot mācību un pārkvalificēšanās programmas, novēršot šķēršļus sieviešu, 
migrantu, gados vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā situācijā 
esošu grupu integrācijai darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un ģeogrāfiskai 
mobilitātei un veicinot garantētu pāreju no vecās un jauno darba vietu; uzsver 
izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder jaunajām tehnoloģijām, un atgādina 
par elastīguma un sociālās drošības jaunajiem veidiem, kurus piedāvā darba devēju un 
darbinieku nolīgums par tāldarbu, nepilna darba laika darbu un darbu uz noteiktu 
laiku; nepiekrīt tam, ka Komisija nodala „piederošās personas” no „nepiederošām 
personām”;

Or. de

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 103
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar kvalificētu un pielāgoties 
spējīgu darba ņēmēju piedāvājumu un ka tas ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma 
un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par 
prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus izveidošana, paaugstinot izglītības līmeni un 
paplašinot stažēšanās iespējas un mācību un pārkvalificēšanās programmas, īstenojot 
efektīvu diskriminācijas politiku un novēršot šķēršļus sieviešu, migrantu, gados 
vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu diskriminētu grupu integrācijai 
darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei un izstrādājot 
aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina pāreju no vecās un jauno darba vietu; 
uzsver izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder jaunajām tehnoloģijām, un 
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atgādina par elastīguma un sociālās drošības jaunajiem veidiem, kurus piedāvā darba 
devēju un darbinieku nolīgumi par tāldarbu, nepilna darba laika darbu un darbu uz 
noteiktu laiku; nepiekrīt tam, ka Komisija nodala „piederošās personas” no 
„nepiederošām personām”, un viedoklim, ka tiesību akti saistībā ar nodarbinātības 
aizsardzību noteikti rada darba tirgus segmentāciju; tieši pretēji, uzskata, ka darba 
stipra aizsardzība ir nodarbinātības drošības priekšnoteikums;

Or. en

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 104
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka viens no galvenajiem jautājumiem attiecībā uz ES ekonomisko un 
sociālo attīstību ir saistīts ar konkurētspēju un jauninājumiem uzņēmumos un ka tas 
ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš 
vislielākā uzmanība; uzsver, ka par prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus 
izveidošana, veicinot elastīgus un uzticamus līguma noteikumus mūsdienīgas darba 
organizācijas ietvaros, kā arī paaugstinot izglītības līmeni un paplašinot mācību un 
pārkvalificēšanās programmas; novēršot šķēršļus sieviešu, migrantu, gados vecāku un 
jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu integrācijai 
darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei un izstrādājot 
aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina pāreju no vecās un jauno darba vietu; 
uzsver izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder jaunajām tehnoloģijām, un 
atgādina par elastīguma un sociālās drošības jaunajiem veidiem, kurus piedāvā darba 
devēju un darbinieku nolīgums par tāldarbu, nepilna darba laika darbu un darbu uz 
noteiktu laiku; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 105
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar kvalificētu un pielāgoties 
spējīgu darba ņēmēju piedāvājumu un ka tas ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma 
un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par 
prioritāti ir jāpadara šķēršļu novēršana profesionālai un ģeogrāfiskai mobilitātei un
elastīga darba tirgus izveidošana, paaugstinot izglītības līmeni, paplašinot mācību un 
pārkvalificēšanās programmas, novēršot šķēršļus sieviešu, migrantu, gados vecāku un 
jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā situācijā esošu grupu integrācijai 
darbaspēkā (svītrojums) un izstrādājot aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina 
pāreju no vecās un jauno darba vietu; uzsver izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā 
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pieder jaunajām tehnoloģijām, un atgādina par elastīguma un sociālās drošības 
jaunajiem veidiem, kurus piedāvā darba devēju un darbinieku nolīgums par tāldarbu, 
nepilna darba laika darbu un darbu uz noteiktu laiku; (svītrojums)

Or. fr

Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 106
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar kvalificētu un pielāgoties 
spējīgu darba ņēmēju piedāvājumu un ka tas ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma 
un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par
prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus izveidošana, paaugstinot izglītības līmeni un 
paplašinot mācību un pārkvalificēšanās programmas, novēršot šķēršļus sieviešu, 
migrantu, gados vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā situācijā 
esošu grupu integrācijai darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un ģeogrāfiskai 
mobilitātei un izstrādājot aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina pāreju no vecās un
jauno darba vietu; uzsver izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder jaunajām 
tehnoloģijām, un atgādina par elastīguma un sociālās drošības jaunajiem veidiem, 
kurus piedāvā darba devēju un darbinieku nolīgums par tāldarbu, nepilna darba laika 
darbu un darbu uz noteiktu laiku; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Ana Mato Adrover

Grozījums Nr. 107
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka vislielākās problēmas ES ir saistītas ar kvalificētu un pielāgoties 
spējīgu darba ņēmēju piedāvājumu un ka tas ir jautājums, kuram Eiropas elastīguma 
un sociālās drošības stratēģijās ir jāpievērš vislielākā uzmanība; uzsver, ka par 
prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus izveidošana, paaugstinot izglītības līmeni un 
paplašinot mācību un pārkvalificēšanās programmas, novēršot šķēršļus sieviešu, 
migrantu, gados vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā situācijā 
esošu grupu integrācijai darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un ģeogrāfiskai 
mobilitātei un izstrādājot aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina pāreju no vecās un 
jauno darba vietu; uzsver izšķirošo lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder jaunajām 
tehnoloģijām, un lomu, kas integrējot iepriekšminētās grupas un ilgtermiņa 
bezdarbniekus darba tirgū, piemīt elastīguma un sociālās drošības jaunajiem veidiem, 
kurus piedāvā darba devēju un darbinieku nolīgums par tāldarbu, nepilna darba laika 
darbu un darbu uz noteiktu laiku;  
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Or. es

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 108
5. punkts

5. tomēr uzskata, ka (svītrojums) par prioritāti ir jāpadara elastīga darba tirgus 
izveidošana, novēršot birokrātiju, pārmērīgu regulēšanu un pārmērīgu sarežģītību 
darba tiesībās un radot pārredzamu, nodarbinātībai labvēlīgu darba tiesību sistēmu 
ar uzticamiem noteikumiem saistībā ar darba attiecību izveidošanu un 
pārtraukšanu, šo sistēmu pielāgojot uzņēmējdarbības praksei, paaugstinot izglītības 
līmeni un paplašinot mācību un pārkvalificēšanās programmas, novēršot šķēršļus 
sieviešu, migrantu, gados vecāku un jaunāku darba ņēmēju, kā arī citu nelabvēlīgākā 
situācijā esošu grupu integrācijai darbaspēkā, novēršot šķēršļus profesionālai un 
ģeogrāfiskai mobilitātei un izstrādājot aktīvu darba tirgus politiku, kura paātrina 
pāreju no vecās un jauno darba vietu; uzsver izšķirošo lomu, kas pieder apmācītiem 
un pielāgoties spējīgiem darba ņēmējiem, un lomu, kas izglītībā un apmācībā pieder 
jaunajām tehnoloģijām, un atgādina par elastīguma un sociālās drošības jaunajiem 
veidiem, kurus piedāvā darba devēju un darbinieku nolīgums par tāldarbu, nepilna 
darba laika darbu un darbu uz noteiktu laiku; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 109
5.a punkts (jauns)

5.a tāpēc iesaka Padomei 2007. gada decembrī izskatīt iespēju pārcelt uz agrāku laiku 
—2009. gada 1. janvāri — datumu, kad ir jāatceļ pārejas posma pasākumi, kas kavē 
astoņu jauno dalībvalstu darba ņēmēju brīvu pievietošanos; uzsver, ka mobilitātes 
šķēršļu atcelšana 2008. gada beigās būtu nozīmīgs politiskais signāls, kurš 
apstiprinātu Eiropas Savienības apņemšanos darīt visu iespējamo, lai uzlabotu 
darba ņēmēju ģeogrāfisko un profesionālo mobilitāti;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 110
5.a punkts (jauns)

5.a uzskata, ka Komisijai elastīguma un sociālās drošības politikas efektivitātes 
uzraudzības nolūkos vajadzētu izmantot ne tikai tādus rādītājus kā ESAO izstrādāto 
EPL (employment protection legislation — tiesību akti nodarbinātības aizsardzības 
jomā) indeksu, bet arī radītājus saistībā ar darba kvalitāti, ieguldījumiem cilvēku 
prasmēs, darbavietu un darba līgumu nedrošības līmeni un pāreju no nestandarta 
uz pastāvīgiem līgumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elisabeth Schroedter Zaļo/ALE grupas vārdā

Grozījums Nr. 111
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kura pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības 
radīšana un Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir jāiekļauj:

• tiesību kopums visiem faktiskajiem darba ņēmējiem neatkarīgi no viņu 
nodarbinātības statusa;

• konsekventas sankcijas un saukšana pie atbildības gadījumos, ja tiesību 
akti tiek pārkāpti vai neatbilstoši piemēroti;

• vienāds atalgojums par tādu pašu darbu vienā un tajā pašā vietā;
• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi pret nestabilu darbu un ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un pāreja no darbavietas drošības uz 

nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 

darbiniekiem;
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un lielākam skaitam labāku darba 

vietu;
• sociālā dialoga un sociālo partnerattiecību stiprināšana ar mērķi veidot, 

apspriest, kā arī īstenot elastīguma un sociālās drošības politiku un ar to 
saistītās politikas;

• plāns saistībā ar „labu” darba apstākļu un „kvalitatīvu ”darbavietu 
nodrošināšanu;

• darba tiesību jautājumos kompetentas iestādes, kuras veicina un stiprina 
nodarbinātības aizsardzību, un plāns nodarbinātības augsta līmeņa 
drošībai;
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Or. xm

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 112
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē saistībā ar nākošo trīsgadīgo 
nodarbinātības pamatnostādņu ciklu pieņemt līdzsvarotāku (svītrojums) principu 
kopumu, kura pamatā būtu „kvalitatīva darba” veicināšana, kvalitatīvas 
nodarbinātības radīšana un Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos 
principos ir jāiekļauj:

• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka, kura ir saistīta 
ar kvalitātes, veselības aizsardzības un drošības, kā arī labklājības veicināšanu 
darbā un pastāvīgo darba līgumu, pilnas slodzes darba un sociālās aizsardzības 
augsta līmeņa, kā arī darba ņēmēju tiesību stiprināšanu, šiem principiem 
kalpojot var vispārēju atsauci Eiropā;

• pasākumi pret nestabilu darbu un ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un tāda atvērta darba tirgus veicināšana, 

kurā pastāv augsts darba un nodarbinātības aizsardzības augsts līmenis;
• darba saskaņošana  ar privāto dzīvi, izmantojot Eiropas jauno darba laika 

normu, kuras pamatā ir pilnas slodzes darba laika vispārējā samazināšana;
• darba devēju, darba ņēmēju pārstāvju un arodbiedrību partnerība ar mērķi 

pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, stiprinot koplīgumu lomu un darbības 

jomu, kā arī sociālo dialogu, konsultējoties ar darba devējiem un darbiniekiem;
• jauno sociālo tiesību un sociālās aizsardzības stiprināšana, sniedzot atbalstu 

nozīmīgos pārejas posmos cilvēka dzīves laikā, lai tādējādi novērstu ienākumu 
zaudējumu risku un citus dzīves riskus un ļautu saglabāt un iegūt tiesības uz 
pensijas saņemšanu, veselības apdrošināšanu utt. šo pārejas posmu laikā, un

• makroekonomiskais pamats ilgtspējīgai attīstībai, līdzsvarotai izaugsmei un 
lielākam skaitam labāku darba vietu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Agnes Schierhuber

Grozījums Nr. 113
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kura pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības 
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radīšana un Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir jāiekļauj:

• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi (svītrojums) ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un pāreja no darbavietas drošības uz 

nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 

darbiniekiem;
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un darbavietām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 114
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kura pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības 
radīšana un Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir jāiekļauj:

• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi (svītrojums) ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana;
• principiāla vienlīdzība starp darbavietas drošību un nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 

darbiniekiem;
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un darbavietām;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 115
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kura pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības 
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radīšana un Eiropas sociālā modeļa vērtību stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir 
jāiekļauj:
• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi pret nestabilu darbu un ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un pāreja no darbavietas drošības uz 

nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 

darbiniekiem, atbilstoši katras valsts paradumiem un praksei;
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un darbavietām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 116
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt elastīguma un sociālās 
drošības kopējos principus, kuru pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības radīšana un 
Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir jāiekļauj:
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un lielākam skaitam labāku darba vietu;
• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi pret nestabilu darbu un ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana, veicinot darbavietas drošību un uzlabojot 
nodarbinātības drošību;
• nepieciešamība nodrošināt sociālās aizsardzības augstu līmeni, tostarp pietiekamus 
bezdarbnieka pabalstus, iekļaujot visus šīs problēmas skartos darba ņēmējus, 
apvienojumā ar aktīvu darba tirgus politiku un mūžizglītību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 
darbiniekiem;
• sociālā dialoga un sociālo partnerattiecību loma veidojot, apspriežot, kā arī 
īstenojot elastīguma un sociālās drošības politiku un ar to saistītās politikas, 
valdībām pilnībā ievērojot darba devēju un darbinieku autonomiju;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 117
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kura pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības 
radīšana un Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir jāiekļauj:
• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi pret ekspluatējošu darbu un ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un pāreja no darbavietas drošības uz 
nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• ieguldījumi mūžizglītībā;
• iespēju vienlīdzības veicināšana visiem neatkarīgi no vecuma (jauniešu un gados 
vecāku darba ņēmēju bezdarba apkarošana); 
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 
darbiniekiem un pilsonisko sabiedrību, kurā ir pārstāvētas izstumtās grupas;
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un darbavietām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 118
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kura pamatā būtu kvalitatīvas nodarbinātības 
radīšana un Eiropas sociālā modeļa stiprināšana; uzsver, ka šajos principos ir jāiekļauj:

• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi elastīgiem un uzticamiem darba līgumiem;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un pāreja no darbavietas drošības uz 

nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• dalībvalstu īstenošanas modeļu izveide, konsultējoties ar darba devējiem un 

darbiniekiem;
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un darbavietām;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 119
6. punkts

6. tāpēc ierosina Eiropadomes 2007. gada sanāksmē pieņemt līdzsvarotāku elastīguma un 
sociālās drošības principu kopumu, kuru piedāvā Komisija, iekļaujot arī šādus 
punktus:

• nepieciešamība pēc kvalificēta un pielāgoties spējīga darbaspēka;
• pasākumi pret (svītrojums) ļaunprātīgām metodēm darba tirgū;
• darba tirgus segmentācijas novēršana un pāreja no darbavietas drošības uz 

nodarbinātības drošību;
• partnerība ar mērķi pārvarēt pārmaiņas;
• dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas visiem;
• (svītrojums)
• makroekonomiskais pamats izaugsmei un darbavietām;

Or. de

Grozījumu iesniedza Georgios Toussas

Grozījums Nr. 120
6.a punkts (jauns)

6.a aicina novērst nestabilu, nepilna darba laika nodarbinātību vai nodarbinātību uz 
noteiktu laiku un pagaidu nodarbinātību, veicināt stabilu, pilna laika un pastāvīgu 
darbu, darba laika samazināšanu līdz septiņām stundām dienā, piecām dienām un 
35 stundām nedēļā, vienlaicīgi palielinot algas, darba ņēmēju aizsardzību pret 
atlaišanu, kā arī stiprināt valsts un vispārējo sociālo apdrošināšanu un labklājību; ·

Or. el

Grozījumu iesniedza Georgios Toussas

Grozījums Nr. 121
6.b punkts (jauns)

6.b aicina nodrošināt, stiprināt un uzlabot aizsardzības sistēmas bezdarba laikā, 
pabalstus palielinot līdz pat 80 % no pamatalgas visa bezdarba laikā, ņemt vērā 
bezdarba periodus, aprēķinot pensijas, sniegt papildu valsts atbalstu ģimenēm ar 
apgādājamiem bērniem, nodrošināt valsts bezmaksas bērnudārzus, bērnu aprūpes 
centrus bezdarbnieku bērniem, kā arī īpašus pasākumus, lai aizsargātu sievietes, 
gados jaunus cilvēkus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām; ·
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Or. el

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 122
7. punkts

7. uzsver ES ir noteiktas pilnvaras nodarbinātības un sociālās politikas jomā, un atgādina 
dalībvalstīm un Komisijai par to atbildību, nodrošinot noteiktu tiesību ievērošanu ES 
līmenī; atgādina, ka Eiropas tiesību akti papildina dalībvalstu darba tirgus noteikumus 
un ka tie ir svarīgs elements, nodrošinot darba ņēmēju tiesības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 123
7. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 124
7. punkts

7. uzsver ES pilnvaras nodarbinātības un sociālās politikas jomā, un atgādina 
dalībvalstīm un Komisijai par to atbildību, nodrošinot tiesību ievērošanu ES līmenī;
(svītrojums)

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 125
7. punkts

7. uzsver dalībvalstu pilnvaras nodarbinātības un sociālās politikas jomā un 
subsidiaritātes un proporcionalitātes principus; atgādina, ka Eiropas tiesību akti 
papildina dalībvalstu darba tirgus (svītrojums);
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Or. de

Grozījumu iesniedza Gabriele Stauner

Grozījums Nr. 126
7. punkts

7. uzsver dalībvalstu būtiskās pilnvaras nodarbinātības un sociālās politikas jomā 
(svītrojums); atgādina, ka Eiropas tiesību akti tikai papildina dalībvalstu darba tirgus 
noteikumus (svītrojums);

Or. de

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 127
7.a punkts (jauns)

7.a aicina Komisiju un dalībvalstis īpašu uzmanību pievērst pašnodarbināto, mazo 
uzņēmumu un MVU tiesiskajai situācijai, kuru raksturo liela ekonomiskā atkarība 
no patērētājiem, un kopīgi apspriest vispiemērotākos normatīvos līdzekļus to 
sociālās aizsardzības līmeņa uzlabošanai, vienlaikus apspriežot metodes ar mērķi 
darba tiesības padarīt elastīgākas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 128
7.a punkts (jauns)

7.a uzsver subsidiaritātes principa nozīmību; uzsver, ka dalībvalstīm ir nepieciešama 
noteikta rīcības brīvība, lai tās varētu līdzsvarot nepieciešamību pēc aizsardzības un 
nepieciešamību pēc elastīguma, ņemot vērā sākotnējos apstākļus un tradīcijas 
attiecīgajos dalībvalstu darba tirgos;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 129
8. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 130
8. punkts

8. šajā sakarā aicina pieņemt Direktīvu par aģentūru darbību, pamatojoties uz vienlīdzīga 
attieksmes un vienāda atalgojuma principu, un uzlabot Direktīvu par Eiropas 
Uzņēmumu padomi, kā arī labāk piemērot Direktīvu par norīkošanu darbā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 131
8. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 132
8. punkts

8. šajā sakarā aicina visus tiesību aktus nodarbinātības jomā īstenot efektīvāk; 

Or. en
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Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 133
8. punkts

svītrots

Or. fr

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 134
8. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 135
8.a punkts (jauns)

8.a aicina pārskatīto Direktīvu par darba laiku saskaņot ar darba un privātās dzīves 
apvienošanas mērķi, šajā nolūkā cita starpā ir nepieciešams:
- ES līmenī skaidri noteikt darba nedēļas maksimālo ilgumu (pirmkārt, samazinot 
no pašreizējo 48 stundu nedēļā normu līdz 40 stundām, atceļot visas atkāpes un 
novēršot visas nepilnības pašreizējā direktīvā), kas sniegs dalībvalstīm stimulu 
samazināt darba laiku arī valsts līmenī;
- ieviest normas saistībā ar darbu uz nepilnu slodzi tā, lai pamatots un sociāli 
aizsargāts darbs uz nepilnu slodzi (15 līdz 25 stundas nedēļā) tiek piedāvāts tiem, 
kuri vēlas strādāt uz nepilnu slodzi;
- no stundu tarifa, apmācības un mūžizglītības tiesību, karjeras iespēju un sociālās 
aizsardzības viedokļa darbu uz pilnu slodzi un darbu uz nepilnu slodzi padarīt 
vienlīdzīgus;
- atcelt visas iespējas atteikties no direktīvas piemērošanas un nodrošināt visu 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu īstenošanu (piemēram, darbā pavadītais dežūras 
laiks ir jāuzskata par darba laiku, kompensējošais atpūtas laiks ir jāpiešķir uzreiz 
pēc dežūrā pavadītā laika);

Or. en
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Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 136
9. punkts

9. aicina atjaunot cīņu pret nereģistrētu darbu un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā 
apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, 
nodara kaitējumu patērētājiem, samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem; aicina Komisiju cīnīties pret nereģistrētu darbu, 
galvenokārt efektīvāk koordinējot Eiropas dalībvalstu darba inspekcijas iestāžu 
(svītrojums) darbu, un mudina valsts un privātās organizācijas cieši sadarboties valstu 
līmenī, kā arī aicina dalībvalstis izmantot novatoriskas metodes, pamatojoties uz 
dažādām uzņēmējdarbības nozarēm raksturīgajiem rādītājiem un salīdzinošo 
novērtēšanu, lai cīnītos pret nodokļu ieņēmumu sarukšanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 137
9. punkts

9. aicina atjaunot cīņu pret nereģistrētu darbu un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā 
apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, 
nodara kaitējumu patērētājiem, samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem; aicina dalībvalstis cīnīties pret nereģistrētu darbu, 
radot Eiropas platformu dalībvalstu darba inspekcijas iestāžu un/vai arodbiedrību 
darba koordinēšanai un administratīvai sadarbībai starp tām; stingi uzsver dalībvalsu 
iestāžu uzraudzības pilnvaras, kuras Komisija ir vairākkārt apšaubījusi, bet kuras 
pavisam nesen, 2007. gada 18. jūlijā, skaidri apstiprināja Eiropas Kopienu Tiesa (C-
490/04), un aicina Komisiju nodrošināt, ka valsts un privātās organizācijas cieši 
sadarbojas valstu līmenī, kā arī aicina dalībvalstis izmantot novatoriskas metodes, 
pamatojoties uz dažādām uzņēmējdarbības nozarēm raksturīgajiem rādītājiem un 
salīdzinošo novērtēšanu, lai cīnītos pret nodokļu ieņēmumu sarukšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Agnes Schierhuber

Grozījums Nr. 138
9. punkts

9. aicina atjaunot cīņu pret nereģistrētu darbu un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā 
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apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, 
nodara kaitējumu patērētājiem, samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem; aicina Komisiju cīnīties pret nereģistrētu darbu, radot 
Eiropas platformu dalībvalstu darba inspekcijas iestāžu un/vai darba devēju un 
darbinieku darba koordinēšanai un mudina valsts un privātās organizācijas cieši 
sadarboties valstu līmenī, kā arī aicina dalībvalstis izmantot novatoriskas metodes, 
pamatojoties uz dažādām uzņēmējdarbības nozarēm raksturīgajiem rādītājiem un 
salīdzinošo novērtēšanu, lai cīnītos pret nodokļu ieņēmumu sarukšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 139
9. punkts

9. aicina atjaunot cīņu pret nereģistrētu darbu un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā 
apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, 
nodara kaitējumu patērētājiem, samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Gabriele Stauner

Grozījums Nr. 140
9. punkts

9. aicina atjaunot cīņu pret nereģistrētu darbu un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā 
apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, 
nodara kaitējumu patērētājiem, samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem; (svītrojums) mudina valsts un privātās organizācijas 
cieši sadarboties valstu līmenī, kā arī aicina dalībvalstis izmantot novatoriskas 
metodes, pamatojoties uz dažādām uzņēmējdarbības nozarēm raksturīgajiem 
rādītājiem un salīdzinošo novērtēšanu, lai cīnītos pret nodokļu ieņēmumu sarukšanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 141
9. punkts

9. aicina atjaunot cīņu pret nereģistrētu darbu un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā 
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apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, 
nodara kaitējumu patērētājiem, samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu 
konkurenci starp uzņēmumiem; aicina Komisiju atbalstīt apmaiņu ar paraugpraksi 
un dalībvalstu sadarbību cīņai pret nereģistrētu darbu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ona Juknevičienė

Grozījums Nr. 142
9. punkts

9. aicina dalībvalstis, īstenojot pastāvošos tiesību aktus, cīnīties pret nereģistrētu darbu 
un ēnu ekonomiku, kas — kaut arī dažādā apmērā dažādās dalībvalstīs — grauj 
ekonomiku, padara darba ņēmējus neaizsargātus, nodara kaitējumu patērētājiem, 
samazina nodokļu ieņēmumus un rada negodīgu konkurenci starp uzņēmumiem;
(svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 143
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 
pielāgošanā tiek iesaistīti darba devēji un darba ņēmēji un ja tiek veicinātas stipras 
arodbiedrības un sarunas par darba koplīguma slēgšanu, pamatojoties uz 
pārstāvniecisku nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs augts uzticēšanās līmenis 
un kurā tādējādi tiek nodrošināta darba ņēmēju tiesību ievērošana; uzsver 
nepieciešamību novērst nepilnības saistībā ar sarunās par darba koplīguma slēgšanu 
izskatāmajiem jautājumiem un mudina paplašināt sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu un sociālo dialogu — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru dialogu — tā, lai 
tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar pielāgošanos pārmaiņām, pārstrukturēšanu un 
uzņēmumu pārvietošanu; mudina Komisiju nodrošināt darba devējiem un 
darbiniekiem tehnisku un finansiālu palīdzību;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 144
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 
pielāgošanā tiek iesaistīti visas ieinteresētās puses un ja tiek veicinātas stipras 
arodbiedrības un sarunas par darba koplīguma slēgšanu valstīs, kur pastāv šāda 
prakse, pamatojoties uz pārstāvniecisku nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs 
augts uzticēšanās līmenis un kurā tādējādi tiek nodrošināts līdzsvars; uzsver 
nepieciešamību novērst nepilnības saistībā ar sarunās par darba koplīguma slēgšanu 
izskatāmajiem jautājumiem un mudina paplašināt sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu un sociālo dialogu — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru dialogu — tā, lai 
tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar apmācību, darba organizāciju, kā arī 
pārstrukturēšanu un uzņēmumu pārvietošanu; mudina Komisiju nodrošināt darba 
devējiem un darbiniekiem tehnisku un finansiālu palīdzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 145
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 
pielāgošanā tiek iesaistīti darba devēji un darba ņēmēji un ja tiek veicinātas stipras 
arodbiedrības un sarunas par darba koplīguma slēgšanu, pamatojoties uz 
pārstāvniecisku nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs augts uzticēšanās līmenis, 
tādējādi nodrošinot līdzsvaru Eiropas, dalībvalstu, reģionālā, vietējā un uzņēmumu 
līmenī; uzsver nepieciešamību novērst nepilnības saistībā ar sarunās par darba 
koplīguma slēgšanu izskatāmajiem jautājumiem un nepieciešamību nodrošināt 
tiesības apvienoties un arodbiedrību efektīvu darbību; mudina paplašināt sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu un sociālo dialogu — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru 
dialogu — tā, lai tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar apmācību, darba organizāciju, 
kā arī pārstrukturēšanu un uzņēmumu pārvietošanu; mudina Komisiju nodrošināt 
darba devējiem un darbiniekiem tehnisku un finansiālu palīdzību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 146
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 



PE394.075v01-00 50/59 AM\685022LV.doc

LV

pielāgošanā tiek iesaistīti darba devēji un darba ņēmēji un ja tiek veicinātas stipras 
arodbiedrības, darba devēju apvienības un sarunas par darba koplīguma slēgšanu, 
pamatojoties uz pārstāvniecisku nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs augts 
uzticēšanās līmenis un kurā tādējādi tiek nodrošināts līdzsvars; noteikti atbalsta 
principu, saskaņā ar kuru darba devēji un darba ņēmēji paši lemj par jautājumiem, 
ko tie vēlas apspriest sociālā dialoga ietvaros; pamatojoties uz šo, iesaka darba 
devējiem un darba ņēmējiem novērst nepilnības saistībā ar sarunās par darba 
koplīguma slēgšanu izskatāmajiem jautājumiem un mudina paplašināt sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu un sociālo dialogu — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru 
dialogu — tā, lai tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar apmācību, darba organizāciju, 
kā arī pārstrukturēšanu un uzņēmumu pārvietošanu; mudina Komisiju nodrošināt 
darba devējiem un darbiniekiem tehnisku un finansiālu palīdzību;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 147
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 
pielāgošanā tiek iesaistīti darba devēji un darba ņēmēji un ja tiek veicināti (svītrojums)
koplīgumi, pamatojoties uz pārstāvniecisku nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs 
augts uzticēšanās līmenis un kurā tādējādi tiek nodrošināts līdzsvars; uzsver 
nepieciešamību novērst nepilnības saistībā ar sarunās par darba koplīguma slēgšanu 
izskatāmajiem jautājumiem un mudina paplašināt sarunas par darba koplīguma 
slēgšanu un sociālo dialogu — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru dialogu — tā, lai 
tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar apmācību, darba organizāciju, kā arī 
pārstrukturēšanu un uzņēmumu pārvietošanu; mudina Komisiju nodrošināt darba 
devējiem un darbiniekiem tehnisku un finansiālu palīdzību;

Or. nl

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda

Grozījums Nr. 148
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 
pielāgošanā tiek iesaistīti darba devēji un darba ņēmēji un ja tiek veicinātas 
(svītrojums) sarunas par darba koplīguma slēgšanu, pamatojoties uz pārstāvniecisku 
nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs augts uzticēšanās līmenis un kurā tādējādi 
tiek nodrošināts līdzsvars; uzsver nepieciešamību novērst nepilnības saistībā ar 
sarunās par darba koplīguma slēgšanu izskatāmajiem jautājumiem un mudina 
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paplašināt sarunas par darba koplīguma slēgšanu un sociālo dialogu atbilstoši 
dalībvalstu tiesību aktiem — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru dialogu — tā, lai 
tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar apmācību, darba organizāciju, kā arī 
pārstrukturēšanu un uzņēmumu pārvietošanu; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Georgios Toussas

Grozījums Nr. 149
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka „sociālo partneru” un „sociālo partnerību” koncepcijas ir ļoti 
reakcionāras, nezinātniskas un anahroniskas; šīs koncepcijas mērķis ir manipulēt 
ar darba ņēmēju kustību un izraisīt strādnieku šķiras pakļaušanos kapitāla 
ambīcijām un tā politiskajām deklarācijām;

Or. el

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 150
10. punkts

10. ir pārliecināts, ka uzticēšanās gaisotni un dialogu var radīt tikai tad, ja valstu politikas 
pielāgošanā tiek iesaistīti darba devēji un darba ņēmēji un ja tiek veicinātas stipras 
arodbiedrības un sarunas par darba koplīguma slēgšanu, pamatojoties uz 
pārstāvniecisku nodarbinātības sistēmu, kurai ir raksturīgs augts uzticēšanās līmenis 
un kurā tādējādi tiek nodrošināts līdzsvars; (svītrojums) mudina paplašināt sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu un sociālo dialogu — tostarp pārrobežu dialogu un nozaru 
dialogu — tā, lai tajā tiktu iekļauti jautājumi saistībā ar apmācību, darba organizāciju, 
kā arī pārstrukturēšanu un uzņēmumu pārvietošanu; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 151
10.a punkts (jauns)

10.a uzsver, ka nepastāv tāda pieeja elastīguma un sociālās drošības jautājumam, kura 
derētu visiem, un aicina dalībvalstis veidot to elastīguma un sociālās drošības 
koncepcijas elementus, pamatojoties uz stāvokli valstī un nacionālajām tradīcijām;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Ana Mato Adrover

Grozījums Nr. 152
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļu pamatā jābūt kopējiem 
principiem, uz kuriem ir balstīts Eiropas sociālais modelis; uzskata, ka elastīguma un 
drošības prasības stiprina viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība ļauj 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem atbilstoši pielāgoties jaunajai starptautiskajai 
situācijai, kad ir novērojama stipra konkurence no jauno tirgus ekonomikas valstu 
puses, vienlaicīgi saglabājot augstu sociālās aizsardzības līmeni, sociālo drošību un 
bezdarbnieka pabalstus, veselības un darba drošības aizsardzību, efektīvu darba tirgus 
politiku, kā arī apmācības un mūžizglītības iespējas; turklāt atzīmē regulārās un 
efektīvās trīspusējās sarunas par darba koplīguma slēgšanu, aktīvi piedaloties darba 
devējiem un darbiniekiem, un uzsver arī, ka ir nepieciešami pietiekami noteikumi 
saistībā ar sociālo labklājību un vispārēja piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, 
piemēram, bērnu un citu apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt 
uzsver, ka šo sociālās aizsardzības līmeņu nodrošināšana var veicināt darbaspēka 
mobilitāti un strukturālās pārmaiņas;

Or. es

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 153
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļu pamatā jābūt kopējiem 
principiem, uz kuriem ir balstīts Eiropas sociālais modelis; uzskata, ka elastīguma un 
drošības prasības stiprina viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība ļauj 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties, vienlaicīgi gūstot labumu no augsta 
sociālās aizsardzības līmeņa, sociālās drošības un bezdarbnieka pabalstiem, veselības 
un darba drošības aizsardzības, efektīvas darba tirgus politikas, kā arī no apmācības un 
mūžizglītības iespējām; turklāt atzīmē regulārās un efektīvās (svītrojums) sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu, aktīvi piedaloties darba devējiem un darbiniekiem, un 
uzsver arī, ka ir nepieciešami vispusīgi noteikumi saistībā ar sociālo labklājību un 
vispārēja piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, piemēram, bērnu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt uzsver, ka darbinieku drošība, 
palielinot gatavību riskēt, var veicināt darbaspēka mobilitāti un strukturālās 
pārmaiņas;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 154
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļu pamatā jābūt kopējiem 
principiem, uz kuriem ir balstīti dažādie Eiropas sociālie modeļi; uzskata, ka 
elastīguma un drošības prasības stiprina viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība 
ļauj uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties, vienlaicīgi gūstot labumu no augsta 
sociālās aizsardzības līmeņa, sociālās drošības un bezdarbnieka pabalstiem, veselības 
un darba drošības aizsardzības, efektīvas darba tirgus politikas, kā arī no apmācības un 
mūžizglītības iespējām un mūsdienīgas un pārredzamas darba tiesību sistēmas;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ria Oomen-Ruijten

Grozījums Nr. 155
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļu pamatā jābūt kopējiem 
principiem, uz kuriem ir balstīts Eiropas sociālais modelis; uzskata, ka elastīguma un 
drošības prasības stiprina viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība ļauj 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties, vienlaicīgi gūstot labumu no augsta 
sociālās aizsardzības līmeņa, sociālās drošības un bezdarbnieka pabalstiem, veselības 
un darba drošības aizsardzības, efektīvas darba tirgus politikas, kā arī no apmācības un 
mūžizglītības iespējām; turklāt atzīmē regulārās un efektīvās (svītrojums) sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu, aktīvi piedaloties darba devējiem un darbiniekiem, un 
uzsver arī, ka ir nepieciešami vispusīgi noteikumi saistībā ar sociālo labklājību un 
vispārēja piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, piemēram, bērnu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt uzsver, ka darbinieku drošība, 
palielinot gatavību riskēt, var veicināt darbaspēka mobilitāti un strukturālās 
pārmaiņas;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 156
11. punkts

11. aicina dalībvalstis uzlabot to sociālā drošības sistēmas, it īpaši tās, ar kuru palīdzību 
tiek piešķirti bezdarbnieka pabalsti; uzskata, ka sociālās aizsardzības sistēmās un 
darba tiesībās jāparedz lielāks atbalsts saistībā ar ienākumu zaudējumu risku pāreju 
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dēļ darba tirgū (piemēram, sākot darbu pēc izglītības un apmācības posma, pēc 
darba uzsākot mācības, turpmāko apmācību vai iesaistoties mūžizglītībā vai otrādi, 
pārejot no nepilnas slodzes darba uz pilnas slodzes darbu, pēc darba līguma uz 
noteiktu laiku noslēdzot darba līgumu par pastāvīgu darbu, pēc darba aizejot 
pensijā utt.); uzskata, ka šo pieeju vajadzētu papildināt ar sarunām par darba 
koplīguma slēgšanu; turklāt atzīmē regulārās un efektīvās (svītrojums) sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu, aktīvi piedaloties darba devējiem un darbiniekiem, un 
uzsver arī, ka ir nepieciešami vispusīgi noteikumi saistībā ar sociālo labklājību un 
vispārēja piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, piemēram, bērnu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt uzsver, ka darbinieku drošība, 
palielinot iespējas mierīgi pāriet uz citu darbu, var veicināt darbaspēka mobilitāti un 
strukturālās pārmaiņas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Csaba Őry

Grozījums Nr. 157
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļiem jābūt saderīgiem ar 
pamatpīlāriem, uz kuriem ir balstīts Eiropas sociālais modelis; uzskata, ka elastīguma 
un drošības prasības stiprina viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība ļauj 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties, vienlaicīgi gūstot labumu no augsta 
sociālās aizsardzības līmeņa, sociālās drošības un bezdarbnieka pabalstiem, veselības 
un darba drošības aizsardzības, efektīvas darba tirgus politikas, kā arī no apmācības un 
mūžizglītības iespējām; turklāt atzīmē regulārās un efektīvās trīspusējās sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu, aktīvi piedaloties darba devējiem un darbiniekiem, un 
uzsver arī, ka ir nepieciešami vispusīgi noteikumi saistībā ar sociālo labklājību un 
vispārēja piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, piemēram, bērnu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt uzsver, ka darbinieku drošība, 
palielinot gatavību riskēt, var veicināt darbaspēka mobilitāti un strukturālās 
pārmaiņas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 158
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļu pamatā jābūt kopējām
vērtībām, uz kurām ir balstīts Eiropas sociālais modelis; uzskata, ka elastīguma un 
drošības prasības var stiprināt viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība ļauj 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties jauniem apstākļiem, jo īpaši elastīgiem 



AM\685022LV.doc 55/59 PE394.075v01-00

LV

līguma noteikumiem, vienlaicīgi gūstot labumu no augsta sociālās aizsardzības 
līmeņa, sociālās drošības un bezdarbnieka pabalstiem, veselības un darba drošības 
aizsardzības, efektīvas darba tirgus politikas, kā arī no apmācības un mūžizglītības 
iespējām; turklāt atzīmē regulāro un efektīvo trīspusējo sarunu panākumus dažās 
valstīs, šajās sarunās aktīvi piedaloties darba devējiem un darbiniekiem, un uzsver arī, 
ka ir nepieciešami vispusīgi noteikumi saistībā ar sociālo labklājību un vispārēja 
piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, piemēram, bērnu un citu apgādībā esošu 
personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt uzsver, ka darbinieku drošība, palielinot 
gatavību riskēt, var veicināt darbaspēka mobilitāti un strukturālās pārmaiņas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 159
11. punkts

11. uzskata, ka visu elastīguma un sociālās drošības modeļu pamatā jābūt kopējiem 
principiem, uz kuriem ir balstīts Eiropas sociālais modelis; uzskata, ka elastīguma un 
drošības prasības stiprina viena otru un ka elastīgums un sociālā drošība ļauj 
uzņēmumiem un darba ņēmējiem pielāgoties, vienlaicīgi gūstot labumu no augsta 
sociālās aizsardzības līmeņa, sociālās drošības un bezdarbnieka pabalstiem, veselības 
un darba drošības aizsardzības, efektīvas darba tirgus politikas, kā arī no apmācības un 
mūžizglītības iespējām; turklāt atzīmē regulārās un efektīvās (svītrojums) sarunas par 
darba koplīguma slēgšanu, aktīvi piedaloties darba devējiem un darbiniekiem, un 
uzsver arī, ka ir nepieciešami vispusīgi noteikumi saistībā ar sociālo labklājību un 
vispārēja piekļuve augstas kvalitātes pakalpojumiem, piemēram, bērnu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes pakalpojumiem; turklāt uzsver, ka darbinieku drošība, 
palielinot gatavību riskēt, var veicināt darbaspēka mobilitāti un strukturālās 
pārmaiņas; uzsver, ka pareizi izveidotas darbavietas aizsardzības sistēmas mudina 
uzņēmums ieguldīt darba ņēmēju prasmēs un meklēt novatoriskus un produktīvus 
pārstrukturēšanas veidus, tādējādi veicinot iekšējo elastību un uzņēmuma 
pielāgošanās spēju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Mann

Grozījums Nr. 160
12. punkts

12. ar nožēlu atzīmē Komisijas aprobežoto pieeju elastīgumam un sociālai drošībai un 
aicina Komisiju ievērot darba ņēmēju drošības, efektīvas darba tirgus politikas un 
mūžizglītības principus, kā arī aplūkot elastīgumu un sociālo drošību Eiropas sociālā 
modeļa plašāka kontekstā; welcomes the basic premiss of the Commission's 
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Communication on flexicurity, that at a time when the prospect of a 'job for life' is 
increasingly becoming a thing of the past, workers need greater employment 
security rather than job security; stresses that people thereby gain security through 
more, and new, employment opportunities;

Or. de

Grozījumu iesniedza Ana Mato Adrover

Grozījums Nr. 161
12. punkts

12. ar nožēlu atzīmē Komisijas aprobežoto pieeju elastīgumam un sociālai drošībai un 
aicina Komisiju ievērot darba ņēmēju drošības, efektīvas darba tirgus politikas un 
mūžizglītības principus, kā arī aplūkot elastīgumu un sociālo drošību Eiropas sociālā 
modeļa plašāka kontekstā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 162
12. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 163
12. punkts

12. ar nožēlu atzīmē Komisijas aprobežoto pieeju elastīgumam un sociālai drošībai un 
aicina Komisiju ievērot darba ņēmēju drošības, efektīvas darba tirgus politikas un 
mūžizglītības principus, kā arī aplūkot elastīgumu un sociālo drošību Eiropas sociālā 
modeļa plašāka kontekstā;

Or. en
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Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda un Philip Bushill-Matthews

Grozījums Nr. 164
12. punkts

12. ar nožēlu atzīmē Komisijas aprobežoto pieeju elastīgumam un sociālai drošībai un 
aicina Komisiju ievērot darba ņēmēju drošības, efektīvas darba tirgus politikas un 
mūžizglītības principus, kā arī aplūkot elastīgumu un sociālo drošību Eiropas sociālā 
modeļa plašāka kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Elizabeth Lynne

Grozījums Nr. 165
12. punkts

12. ar nožēlu atzīmē Komisijas aprobežoto pieeju elastīgumam un sociālai drošībai un 
aicina Komisiju ievērot darba ņēmēju drošības, efektīvas darba tirgus politikas un 
mūžizglītības principus, kā arī aplūkot elastīgumu un sociālo drošību Eiropas sociālā 
modeļa plašāka kontekstā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Bernard Lehideux

Grozījums Nr. 166
12.a punkts (jauns)

12.a Regrets strongly that the Commission communication envisages flexicurity solely in 
the context of employment relationships; calls, therefore, for public policies linked 
to flexicurity to facilitate the transition to self-employment status, including by 
promoting business creation and transfer, to foster independence and the associated 
risk-taking and to support the development of self-employed workers’ technical and 
managerial skills;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 167
12.a punkts (jauns)

12.a Underlines the need to include educational and training measures in a wider 
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flexicurity agenda and stresses that lifelong learning should address opportunity 
gaps among workers and must start at the initial education system;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 168
13. punkts

13. uzsver, ka cīņai pret darba tirgus segmentāciju jāiekļauj pamattiesību nodrošināšana 
visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no to nodarbinātības statusa, aptverot šādus 
elementus: vienlīdzīga attieksme, strādājošo veselības un darba drošības aizsardzība 
un darba laika nosacījumi, biedrošanās un pārstāvniecības brīvība, kolektīvās sarunas, 
kolektīvā rīcība, piekļuve apmācībai, kā arī iegūto tiesību pastāvīga aizsardzība, 
iekļaujot izglītības un apmācības periodus, aprūpes pasākumi, pāreja no atkarīgas uz 
neatkarīgu nodarbinātību utt.; atgādina, ka pamattiesību un darba tiesību mērķis ir 
nevis noturēt darba ņēmējus vienā darbavietā visa mūža garumā, bet gan nodrošināt 
piemērotus dzīves un darba apstākļus;

Or. de

Grozījumu iesniedza José Albino Silva Peneda

Grozījums Nr. 169
13. punkts

13. uzsver, ka cīņai pret darba tirgus segmentāciju jāiekļauj pamattiesību nodrošināšana 
visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no to nodarbinātības statusa, aptverot šādus 
elementus: vienlīdzīga attieksme, strādājošo veselības un darba drošības aizsardzība 
un darba laika nosacījumi, biedrošanās un pārstāvniecības brīvība, kolektīvās sarunas, 
kolektīvā rīcība, piekļuve apmācībai, kā arī iegūto tiesību pastāvīga aizsardzība, 
iekļaujot izglītības un apmācības periodus, aprūpes pasākumi, pāreja no atkarīgas uz 
neatkarīgu nodarbinātību utt.; atgādina, ka pamattiesību un darba tiesību mērķis ir 
nevis noturēt darba ņēmējus vienā darbavietā visa mūža garumā, bet gan nodrošināt 
piemērotus dzīves un darba apstākļus;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio un Gabriele Zimmer

Grozījums Nr. 170
13. punkts

13. uzsver, ka cīņai pret darba tirgus segmentāciju jāiekļauj pamattiesību nodrošināšana 
visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no to nodarbinātības statusa, aptverot šādus 
elementus: vienlīdzīga attieksme, strādājošo veselības un darba drošības aizsardzība 
un darba laika nosacījumi, biedrošanās un pārstāvniecības brīvība, kolektīvās sarunas, 
kolektīvā rīcība, piekļuve apmācībai, kā arī iegūto tiesību pastāvīga aizsardzība, 
iekļaujot izglītības un apmācības periodus, aprūpes pasākumi, pāreja no atkarīgas uz 
neatkarīgu nodarbinātību utt.; atgādina, ka pamattiesību un darba tiesību mērķis ir 
nevis noturēt darba ņēmējus vienā darbavietā visa mūža garumā, bet gan nodrošināt 
piemērotus dzīves un darba apstākļus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Stephen Hughes PSE grupas vārdā

Grozījums Nr. 171
13. punkts

13. uzsver, ka cīņai pret darba tirgus segmentāciju jāiekļauj pamattiesību nodrošināšana 
visiem darba ņēmējiem neatkarīgi no to nodarbinātības statusa, aptverot šādus 
elementus: vienlīdzīga attieksme, strādājošo veselības un darba drošības aizsardzība 
un darba laika nosacījumi, biedrošanās un pārstāvniecības brīvība, kolektīvās sarunas, 
kolektīvā rīcība, piekļuve apmācībai, kā arī iegūto tiesību pastāvīga aizsardzība, 
iekļaujot izglītības un apmācības periodus, aprūpes pasākumi, pāreja no atkarīgas uz 
neatkarīgu nodarbinātību utt.; atgādina, ka pamattiesību un darba tiesību mērķis ir 
nevis noturēt darba ņēmējus vienā darbavietā visa mūža garumā, bet gan nodrošināt 
piemērotus dzīves un darba apstākļus;

Or. en


