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Grozījums Nr. 1
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
12.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 
26. oktobra rezolūciju par 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu1 īstenošanu, 

Or. de

Grozījums Nr. 2
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
21.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā nodarbinātības un sociālo 
lietu ministru neoficiālās sanāksmes, kas 
notika Berlīnē no 2007. gada 18. līdz 
20. janvārim, secinājumus par „labu 
darbu”,

Or. en

Grozījums Nr. 3
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

                                               
1 OV C 313 E, 20.12.2006, 452. lpp.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā nelikumīgs darbs ir sarežģīta 
parādība, kuras apjomu grūti noteikt, jo to 
ietekmē daudzi ekonomikas, sociālie, 
institucionālie un kultūras faktori;

tā kā nelikumīgs darbs ir sarežģīta 
parādība, kas ir arvien plašāk izplatīta 
vairākās dalībvalstīs, jo to ietekmē daudzi 
ekonomikas, sociālie, institucionālie un 
kultūras faktori;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Pier Antonio Panzeri, Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā nelikumīgs darbs ir sarežģīta 
parādība, kuras apjomu grūti noteikt, jo to 
ietekmē daudzi ekonomikas, sociālie, 
institucionālie un kultūras faktori;

A. tā kā nelikumīgs darbs ir sarežģīta 
parādība, kuras apjomu grūti noteikt, jo to 
ietekmē daudzi ekonomikas, sociālie, 
institucionālie, regulatīvie un kultūras 
faktori;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši 
satraucoša un pastāvīga Eiropas darba 
tirgus iezīme, kas var izgāzt Eiropas 
sociālo modeli, jo tas veido šķērsli 
ekonomikas, budžeta un sociālai politikai, 
kuru mērķis ir izaugsme, turklāt tas ir 
vainīgs pie konkurences traucējumiem 
iekšējā tirgū, jo tas veido negodīgu 
konkurenci attiecībā pret citām valstīm vai 

B. tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši 
satraucoša un pastāvīga Eiropas darba 
tirgus iezīme, kas apdraud dalībvalstu 
ekonomiku un sociālos modeļu, veidojot 
šķēršļus (svītrojums) ekonomiskai 
izaugsmei, budžeta un sociālajai politikai, 
turklāt tas ir vainīgs pie konkurences 
traucējumiem iekšējā tirgū, jo tas veido 
negodīgu konkurenci attiecībā pret citām 
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uzņēmumiem; valstīm vai uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši satraucoša 
un pastāvīga Eiropas darba tirgus iezīme, 
kas var izgāzt Eiropas sociālo modeli, jo 
tas veido šķērsli ekonomikas, budžeta un 
sociālai politikai, kuru mērķis ir izaugsme, 
turklāt tas ir vainīgs pie konkurences 
traucējumiem iekšējā tirgū, jo tas veido 
negodīgu konkurenci attiecībā pret citām 
valstīm vai uzņēmumiem;

tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši satraucoša 
un pastāvīga Eiropas darba tirgus iezīme, 
kas var apdraudēt Eiropas sociālā modeļa 
finansiālo ilgtspēju, jo tas ierobežo
ekonomikas, budžeta un sociālo politiku, 
kuru mērķis ir izaugsme, turklāt tas ir 
vainīgs pie konkurences traucējumiem 
iekšējā tirgū, jo tas veido negodīgu 
konkurenci attiecībā pret citām valstīm vai 
uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši 
satraucoša un pastāvīga Eiropas darba 
tirgus iezīme, kas var izgāzt Eiropas 
sociālo modeli, jo tas veido šķērsli 
ekonomikas, budžeta un sociālai politikai, 
kuru mērķis ir izaugsme, turklāt tas ir 
vainīgs pie konkurences traucējumiem 
iekšējā tirgū, jo tas veido negodīgu 
konkurenci attiecībā pret citām valstīm vai 
uzņēmumiem;

tā kā nelikumīgs darbs ir īpaši satraucoša 
un pastāvīga Eiropas darba tirgus iezīme, 
kas var ietekmēt Eiropas sociālo modeli, jo 
tas veido šķērsli ekonomikas, budžeta un 
sociālai politikai, kuru mērķis ir izaugsme, 
turklāt tas ir vainīgs pie konkurences 
traucējumiem iekšējā tirgū, jo tas veido 
negodīgu konkurenci attiecībā pret citām 
valstīm vai uzņēmumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 8
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais
sociālā dempinga veidošanās faktors un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā ;

C. tā kā nelikumīgs darbs ir viens no
sociālā dempinga veidošanās faktoriem un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais 
sociālā dempinga veidošanās faktors un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā; 

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais 
sociālā dempinga veidošanās faktors, 
sekmējot apšaubāmu nodarbinātības 
veidu paplašināšanos, un tā kā tādējādi uz 
daudziem darba ņēmējiem neattiecas 
nodarbinātības un sociālo pamattiesību 
galvenā piemērošanas joma, un tādēļ 
nelikumīgs darbs ir viena no galvenajām 
tēmām, kurai jāpievērš uzmanība, lai 
uzlabotu darbavietu kvalitāti un darba 
ņēmēju tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais 
sociālā dempinga veidošanās faktors un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā;

C. tā kā nelikumīgs darbs negatīvi ietekmē 
gan attiecīgos darba ņēmējus saistībā ar 
darba drošību, sociālajām garantijām, 
darba ņēmēju un pilsoņu tiesību 
izmantošanu un veselības aizsardzību un 
drošību darbavietā, gan darba ņēmējus 
kopumā, ņemot vērā, ka tas ir galvenais 
sociālā dempinga, gadījuma rakstura 
nodarbinātības un zema atalgojuma
veidošanās faktors;  

Or. pt

Grozījums Nr. 11
Magda Kósáné Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais 
sociālā dempinga veidošanās faktors un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā;

C. tā kā nelikumīgs darbs piesaista ne vien 
darba ņēmējus, bet arī daudzus darba 
devējus, kuri ir ieinteresēti samazināt 
izmaksas pat neievērojot noteikumus, un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
C apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā nelikumīgs darbs ir galvenais 
sociālā dempinga veidošanās faktors un 
tādēļ viena no galvenajām tēmām Eiropas 
darba tiesību modernizācijā;

C. tā kā nelikumīgs darbs, kas pārkāpj 
spēkā esošos tiesību aktus, var radīt darba 
ņēmēju ekspluatāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Maria Matsouka

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā neapdrošināts darbs izraisa 
negodīgu konkurenci starp apdrošinātiem 
un neapdrošinātiem darba ņēmējiem, 
radot vēl lielāku darba ņēmēju tiesību 
degradāciju;

Or. el

Grozījums Nr. 14
Bernard Lehideux

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā nelikumīga darba visvairāk skartās 
nozares ir tās, kurās vajadzīgs liels 
darbinieku skaits, piemēram, 
lauksaimniecība, celtniecība, pakalpojumi 
mājsaimniecībā, viesnīcas un restaurācija, 
ko raksturo nestabilitāte un nelabvēlīgi 
atalgojuma nosacījumi;

D. tā kā nelikumīga darba visvairāk skartās 
nozares ir tās, kurās vajadzīgs liels 
darbinieku skaits, piemēram, 
lauksaimniecība, celtniecība, pakalpojumi 
mājsaimniecībā, viesnīcas un sabiedriskās 
ēdināšana.

Tā kā šīs nozares cieš no negatīva tēla, 
kas padara tās mazāk saistošas, jo īpaši 
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tādēļ, ka dažas no tām raksturo relatīvs 
drošības trūkums nodarbinātības jomā un 
mazāk pievilcīgs atalgojums, salīdzinot ar 
atalgojumu citās nozarēs;

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā nelikumīga darba visvairāk skartās 
nozares ir tās, kurās vajadzīgs liels 
darbinieku skaits, piemēram, 
lauksaimniecība, celtniecība, pakalpojumi 
mājsaimniecībā, viesnīcas un restaurācija, 
ko raksturo nestabilitāte un nelabvēlīgi 
atalgojuma nosacījumi;

D. tā kā nelikumīga darba visvairāk skartās 
nozares ir tās, kurās vajadzīgs liels 
darbinieku skaits, piemēram, 
lauksaimniecība, celtniecība, pakalpojumi 
mājsaimniecībā, viesnīcas un sabiedriskās 
ēdināšana. 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nelikumīgu darbu galvenokārt 
veicina ražošanas reorganizācija 
apakšuzņēmumu ķēdēs, kas nosaka 
neatkarīgo darba ņēmēju, kas reizēm ir 
nelikumīgi nodarbināti, skaita 
palielināšanos;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 17
Maria Matsouka

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā nelikumīgu darbu vēl vairāk 
veicina augstais bezdarba līmenis, 
nabadzība un pagaidu un nedrošs darbs, 
jo šādos apstākļos darba ņēmēji ir spiesti 
atteikties no jebkādas apdrošināšanas vai 
citām tiesībām;

Or. el

Grozījums Nr. 18
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā imigrācijas problēma ir saistīta ar 
nelikumīgo nodarbinātību, jo imigranti, 
kas bieži ir nelegāli, tiek nodarbināti
nelikumīgi, bieži nestabilos apstākļos;

F. tā kā var būt saikne starp nelegālo 
imigrāciju un nelikumīgu darbu, uzskata, 
ka tas ir vēl viens iemesls, kāpēc 
dalībvalstīm un Eiropas Komisijai ir 
jāturpina apsvērt kopīga pieeja 
imigrācijai un iespēja atvērt likumīgākus 
migrācijas ceļus Eiropas Savienībā trešo 
valstu pilsoņiem, kuri vēlas strādāt;

Or. en

Grozījums Nr. 19
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā imigrācijas problēma ir saistīta ar F. tā kā imigranti, proti – tie, kuri ir 



AM\723994LV.doc 11/67 PE406.141v01-00

                                            ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

nelikumīgo nodarbinātību, jo imigranti, 
kas bieži ir nelegāli, tiek nodarbināti 
nelikumīgi, bieži nestabilos apstākļos;

nonākuši nelikumīgā situācijā – ir daudz 
neaizsargātāki attiecībā pret kļūšanu par 
nelikumīgiem darba ņēmējiem un darbu 
nestabilos apstākļos; 

Or. en

Grozījums Nr. 20
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
F apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā imigrācijas problēma ir saistīta ar 
nelikumīgo nodarbinātību, jo imigranti, kas 
bieži ir nelegāli, tiek nodarbināti
nelikumīgi, bieži nestabilos apstākļos;

F. tā kā imigrācijas problēma ir saistīta ar 
nelikumīgo nodarbinātību, jo imigranti, kas 
bieži ir nelegāli, mēdz strādāt nelikumīgi, 
bieži nestabilos apstākļos;

Or. es

Grozījums Nr. 21
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a atzīmē, ka daudzas dalībvalstis 
saskaras ar tādu darba ņēmēju hronisku 
trūkumu, kuri ir spējīgi un vēlas veikt 
noteiktu, bieži vien nekvalificētu darbu, 
piemēram, lauksaimniecības un 
dārzkopības nozarēs;

Or. en
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Grozījums Nr. 22
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās bieži
veido nozīmīgu skaitu nelegāli 
nodarbināto, kas bieži cieš no masveida
ekspluatācijas, un tā kā liela daļa šo 
nodarbināto ir iebraukušie darba ņēmēji, 
no kuriem daudzi strādā nelikumīgi;

G. tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās 
veido nozīmīgu skaitu nelegāli 
nodarbināto, kas bieži cieš no 
ekspluatācijas, cilvēku tirdzniecības un 
parādu verdzības;

Or. en

Grozījums Nr. 23
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās 
bieži veido nozīmīgu skaitu nelegāli 
nodarbināto, kas bieži cieš no masveida 
ekspluatācijas, un tā kā liela daļa šo 
nodarbināto ir iebraukušie darba ņēmēji, 
no kuriem daudzi strādā nelikumīgi;

G. tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās 
bieži strādā nelegāli un tā kā liela daļa šo 
nodarbināto ir imigranti nelikumīgā 
situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
G apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās bieži 
veido nozīmīgu skaitu nelegāli 
nodarbināto, kas bieži cieš no masveida 

tā kā nodarbinātie mājsaimniecībās bieži 
veido nozīmīgu skaitu nelegāli nodarbināto 
un tā kā liela daļa šo nodarbināto ir 
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ekspluatācijas, un tā kā liela daļa šo 
nodarbināto ir iebraukušie darba ņēmēji, no 
kuriem daudzi strādā nelikumīgi;

iebraukušie darba ņēmēji, no kuriem 
daudzi strādā nelikumīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 25
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nelikumīgais darbs nav iekļauts 
nodokļu bāzē un grauj sociālās aizsardzības 
un publisko pakalpojumu finansēšanu un 
sadali, ierobežojot arī dalībvalstu spēju 
paplašināt sociālos pakalpojumus;

H. tā kā nelikumīgais darbs nav iekļauts 
nodokļu bāzē un grauj sociālās aizsardzības 
un dalībvalstu publisko pakalpojumu 
finansēšanu un sniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
H apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā nelikumīgais darbs nav iekļauts 
nodokļu bāzē un grauj sociālās 
aizsardzības un publisko pakalpojumu 
finansēšanu un sadali, ierobežojot arī 
dalībvalstu spēju paplašināt sociālos 
pakalpojumus;

H. tā kā nelikumīgais darbs ir izvairīšanās 
no nodokļu maksāšanas un grauj sociālās 
aizsardzības un publisko pakalpojumu 
finansēšanu un sadali; 

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Maria Matsouka

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā nelikumīgs darbs atņemt 
apdrošināšanas fondiem vērtīgus 
ieņēmumu avotus;

Or. el

Grozījums Nr. 28
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā darba ņēmējiem, kas strādā 
nelikumīgu darbu, nav sociālo garantiju. 
veselības vai nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas, pakļaujot tos lielam 
riskam un finansiāliem zaudējumiem;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
H.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.b tā kā nelikumīgs darbs padara par 
neiespējamu pārbaudīt atbilstību 
noteikumiem par darba drošību un 
veselības aizsardzību, pakļaujot darba 
ņēmējus augstam veselības riskam un 
ļaujot darba devējiem izvairīties no 
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atbildības;

Or. de

Grozījums Nr. 30
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nedeklarētu
darbu, ir jāpastiprina uzraudzības un sodu 
mehānisms, izmantojot darba inspekcijas, 
nodokļu administrācijas un sociālās jomas 
darbinieku dienestus;

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nelegālu
darbu, ir jāpastiprina uzraudzības un sodu 
mehānisms, izmantojot darba inspekcijas, 
nodokļu administrācijas un sociālās jomas 
darbinieku dienestus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nedeklarētu 
darbu, ir jāpastiprina uzraudzības un sodu 
mehānisms, izmantojot darba inspekcijas, 
nodokļu administrācijas un sociālās jomas 
darbinieku dienestus;

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nedeklarētu 
darbu, ir jāpastiprina uzraudzības un sodu 
mehānisms, nodrošinot darba inspekcijas, 
nodokļu administrācijas un sociālās jomas 
darbinieku dienestu koordinētu 
iejaukšanos;

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Magda Kósáné Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
I apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nedeklarētu 
darbu, ir jāpastiprina uzraudzības un sodu 
mehānisms, izmantojot darba inspekcijas, 
nodokļu administrācijas un sociālās jomas 
darbinieku dienestus;

I. tā kā, lai efektīvi cīnītos pret nedeklarētu 
darbu, ir jāpārskata ar nodarbinātību 
saistīti tiesību akti un noteikumi, 
vienlaikus stiprinot uzraudzības un sodu 
mehānismus, izmantojot darba inspekcijas, 
nodokļu administrācijas un sociālās jomas 
darbinieku dienestus;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. izsaka dziļu satraukumu par nelikumīgas 
nodarbinātības apjomu, kas dažās 
dalībvalstīs veido 20 % vai vairāk no IKP;

1. izsaka dziļu satraukumu par nelikumīgas 
nodarbinātības apjomu, kas dažās 
dalībvalstīs veido 20 % vai vairāk no IKP, 
un šis skaitlis pat neatspoguļo netiešās 
valsts izmaksas, piemēram, izdevumus 
veselības nozarē, ko rada šādi ar 
neapdrošinātu darbu saistīti riski;

Or. de

Grozījums Nr. 34
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a aicina dalībvalstis apsvērt iespēju 
palielināt atvieglojumus oficiālai 
nodarbinātībai, kas varētu ietvert ar 
nodokli neapliekamā minimuma 
palielināšanu un kā atvieglojumu darba 
devējiem – likumīgas nodarbinātības ar 
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algu nesaistīto izmaksu samazinājumu;

Or. en

Grozījums Nr. 35
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atklāj spēcīgo nevienlīdzību starp 
instrumentiem, ko Eiropas Savienība var 
izmantot politikā kvalitatīvam darbam un 
tiem instrumentiem, ko izmanto politikā 
brīva tirgus nodrošināšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 36
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atklāj spēcīgo nevienlīdzību starp 
instrumentiem, ko Eiropas Savienība var 
izmantot politikā kvalitatīvam darbam un 
tiem instrumentiem, ko izmanto politikā 
brīva tirgus nodrošināšanai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 37
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atklāj spēcīgo nevienlīdzību starp 
instrumentiem, ko Eiropas Savienība var 
izmantot politikā kvalitatīvam darbam un 
tiem instrumentiem, ko izmanto politikā
brīva tirgus nodrošināšanai;

4. norāda gan uz kvalitatīvas 
nodarbinātības politikas veicināšanas, 
gan brīva tirgus nodrošināšanas nozīmi 
Eiropas Savienībā;

Or. es

Grozījums Nr. 38
Pier Antonio Panzeri, Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a uzskata, ka rīcībai cīņā pret nelegālu 
nodarbinātību ir vajadzīga visaptveroša 
pieeja, kas ietvert jautājumus, kas saistīti ar 
pārraudzību un kontroli, ekonomisko un 
institucionālo sistēmu, nozaru un 
teritoriālo attīstību, un kas ietver saskaņotu 
darbību vairākos līmeņos un visu 
ieinteresēto pušu (valsts iestāžu, sociālo 
partneru, uzņēmumu un darba ņēmēju) 
līdzdalību;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Pier Antonio Panzeri, Donata Gottardi

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b atzīmē saikni starp aizkavētu 
ekonomisko un ražošanas attīstību un 
nelegālas nodarbinātības izplatīšanos; 
uzskata, ka rīcība cīņai pret nelegālu 
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darbu ir jāiekļauj ekonomikas un 
nodarbinātības politikā, kas tiek īstenota 
saskaņā ar Lisabonas līgumu; turklāt 
uzskata, ka, lai nodrošinātu nelegāla 
darba novēršanas stratēģijas efektivitāti 
un pozitīvus rezultātus, ir jāveic precīzi 
pētījumi, lai analizētu izšķirošos 
makroekonomiskos faktorus un attiecības 
starp tirgiem, ražošanas modeļiem un 
plaši izplatīto nelegālo nodarbinātību;

Or. it

Grozījums Nr. 40
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nepieļautu, ka darba 
tiesību modernizācija Eiropā paliktu tikai 
teorētisks izteikums;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 41
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nepieļautu, ka darba 
tiesību modernizācija Eiropā paliktu tikai 
teorētisks izteikums;

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka; 

Or. en
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Grozījums Nr. 42
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nepieļautu, ka darba 
tiesību modernizācija Eiropā paliktu tikai 
teorētisks izteikums;

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nodrošinātu, ka darba 
tiesību modernizācija Eiropā nav tikai
teorētisks izteikums, bet gan tiek 
pārveidota efektīvā un kvalitatīvā politikā;

Or. it

Grozījums Nr. 43
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nepieļautu, ka darba tiesību 
modernizācija Eiropā paliktu tikai 
teorētisks izteikums;

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nepieļautu, ka darba tiesību 
modernizācija Eiropā paliktu tikai 
teorētisks izteikums, un nodrošinātu, lai 
katrā gadījumā var panākt uzlabotu darba 
kvalitāti saskaņā ar „pienācīga darba” 
mērķi;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka un lai nepieļautu, ka darba 
tiesību modernizācija Eiropā paliktu tikai 
teorētisks izteikums;

5. tādēļ prasa, lai Eiropas rīcība cīņā pret 
nelikumīgu darbu būtu aktīvāka un 
trāpīgāka;

Or. pt

Grozījums Nr. 45
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a uzskata, ka ir jāveic praktiski 
pasākumi, lai cīnītos pret nelegālu 
nodarbinātību, tomēr neapšaubot 
attiecīgo darba ņēmēju darbu, izņemot 
gadījumus, kad attiecīgās aktivitātes ir 
nelikumīgas;

Or. pt

Grozījums Nr. 46
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b uzskata, ka nelegāla darba likvidēšana 
lielā mērā ir atkarīga no nodarbinātības 
standartu efektivitātes un nodokļu un 
sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, un 
tas paredz nepieciešamību palielināt 
vairāku par šiem jautājumiem atbildīgo 
valsts iestāžu resursus un paplašināt to 
darbību, kā arī uzlabot koordināciju un 
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informācijas plūsmu starp šīm iestādēm;

Or. pt

Grozījums Nr. 47
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka nelikumīga nodarbinātība 
atbilst dažādām definīcijām dalībvalstu 
noteikumos un ka visām dalībvalstīm 
kopīga definīcija palīdzētu novērst šaubas 
par šīs parādības statistikas rādītājiem; šajā 
sakarā ievēro, ka Komisijas ziņojumā 
izmantoto definīciju, kas atšķir likumīgu 
un nelikumīgu darbu, var izmantot kā 
izejas punktu, zinot, ka šīs parādības 
izpratne ir kvalitatīvi un kvantitatīvi 
atšķirīga dažādās dalībvalstīs;

6. uzsver, ka nelikumīga nodarbinātība 
atbilst dažādām definīcijām dalībvalstu 
noteikumos un ka šķietamas 
pašnodarbinātības līmenis katrā 
dalībvalstī ir atšķirīgs, turpretim visām 
dalībvalstīm kopīga definīcija palīdzētu 
novērst šaubas par šīs parādības statistikas 
rādītājiem; šajā sakarā ievēro, ka Komisijas 
ziņojumā izmantoto definīciju, kas atšķir 
likumīgu un nelikumīgu darbu, var 
izmantot kā izejas punktu; šajā saistībā 
atsaucas arī uz pētījumu, ko veica 
A. Perulli (2003. gada 19. jūnijā iesniegts 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā 
(PE324.303)) par ekonomiski atkarīgu / 
parasubordinētu (kvazi pakārtotu) 
nodarbinātību un tiesiskajiem, 
sociālajiem un ekonomiskajiem 
aspektiem, kas nosaka darba ņēmēja 
statusu, padarot par neiespējamu to 
nošķirt no uzņēmēja statusa, tostarp 
ekonomiski neatkarīgiem uzņēmumiem, 
kas darbojas vairākos savstarpēji 
neatkarīgos uzņēmumos, kā arī tādu 
darba ņēmēju statusa, kuri strādā citu 
pārraudzībā un par atalgojumu, un kas ir 
organizatoriskā un ekonomiskā ziņā 
atkarīgi;

Or. de
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Grozījums Nr. 48
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a norāda, ka pasākumi, kas tiks ieviesti, 
lai cīnītos pret nelegālu darbu, arī atklās 
nepilnības saistībā ar legālas 
nodarbinātības attiecībām, kuru pamatā ir 
likumīgi līgumi;

Or. it

Grozījums Nr. 49
Bilyana Ilieva Raeva

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a mudina dalībvalstis arvien vairāk un 
labāk ieviest pašreizējos nodarbinātības 
tiesību aktus un standartus, lai cīnītos 
pret nelegālu darbu; mudina Eiropas 
Savienībai piešķirt lielāku nozīmi, lai 
veicinātu plašāku un labāku sadarbību un 
koordināciju starp valstu darba un sociālo 
lietu inspektoriem;  

Or. en

Grozījums Nr. 50
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. prasa Komisijai sniegt ieteikumus, lai 7. prasa Komisijai sniegt ieteikumus, lai 
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izstrādātu vispārpieņemtas metodes 
nelikumīgas nodarbinātības aprēķinam;

izstrādātu vispārpieņemtas metodes 
nelikumīgas nodarbinātības aprēķinam, 
kura pamatā ir datu kopums, kas sadalīts 
pa dzimumiem un nozarēm, ņemot vērā 
būtiski atšķirīgo apmēru, kādā vīrieši un 
sievietes ir attiecīgi iesaistīti nelegālā 
darbā daudzās nozarēs, un radīto netiešo 
ietekmi uz vīriešu un sieviešu atalgojuma 
atšķirību;

Or. it

Grozījums Nr. 51
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. prasa Komisijai apsvērt datu bāzes 
izveidi par dažādām pieejām un īstenotiem 
pasākumiem dalībvalstu līmenī katrā 
valstī, kurā novērtēta to izpildāmība un 
iespēja pārnest uz citām nozarēm un 
darbiem citās dalībvalstīs;

8. prasa Komisijai apsvērt datu bāzes 
izveidi par dažādām dalībvalstu pieejām un 
metodoloģiju, kas izmantotas, lai mērītu 
nelegālo nodarbinātību, kuras mērķis 
būtu labas prakses piemēru apmaiņas 
veicināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. prasa Komisijai apsvērt datu bāzes 
izveidi par dažādām pieejām un īstenotiem 
pasākumiem dalībvalstu līmenī katrā valstī, 
kurā novērtēta to izpildāmība un iespēja 
pārnest uz citām nozarēm un darbiem 
citās dalībvalstīs;

prasa Komisijai apsvērt datu bāzes izveidi 
par dažādām pieejām un īstenotiem 
pasākumiem dalībvalstu līmenī katrā valstī 
un veicināt labas prakses piemēru 
apmaiņu un zināšanu nodošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 53
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā 
paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan 
nozaru pasākumi, lai pretotos 
nelikumīgam darbam un padarītu to 
likumīgu [noregulētu], piedaloties 
sociālās jomas darbiniekiem un it īpaši 
pievēršot uzmanību visvairāk skartajām 
nozarēm, piemēram, viesnīcu un 
ēdināšanas nozarei, lauksaimniecībai, 
mājsaimniecības pakalpojumiem un 
celtniecībai;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā 
paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan 
nozaru pasākumi, lai pretotos nelikumīgam 
darbam un padarītu to likumīgu 
[noregulētu], piedaloties sociālās jomas 
darbiniekiem un it īpaši pievēršot 
uzmanību visvairāk skartajām nozarēm, 
piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, 
lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai;

9. prasa dalībvalstīm un Eiropas Komisijai 
nodrošināt, lai tās novērtē jebkādu 
turpmāku darba tirgus tiesību aktu 
priekšlikumu ietekmi uz nelegālas 
nodarbinātības līmeni, un nodrošināt, lai 
tie paredz gan vispārējus pasākumus, gan 
nozaru pasākumus, lai pretotos 
nelikumīgam darbam un padarītu to 
likumīgu [noregulētu], piedaloties sociālās 
jomas darbiniekiem un it īpaši pievēršot 
uzmanību visvairāk skartajām nozarēm, 
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piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, 
lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā 
paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan 
nozaru pasākumi, lai pretotos nelikumīgam 
darbam un padarītu to likumīgu 
[noregulētu], piedaloties sociālās jomas 
darbiniekiem un it īpaši pievēršot 
uzmanību visvairāk skartajām nozarēm, 
piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, 
lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai;

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā 
paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan 
nozaru pasākumi, lai pretotos nelikumīgam 
darbam, piedaloties sociālās jomas 
darbiniekiem un it īpaši pievēršot 
uzmanību visvairāk skartajām nozarēm, 
piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, 
lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai;

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā 
paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan 
nozaru pasākumi, lai pretotos nelikumīgam 
darbam un padarītu to likumīgu 
[noregulētu], piedaloties sociālās jomas 
darbiniekiem un it īpaši pievēršot 
uzmanību visvairāk skartajām nozarēm, 
piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, 

9. prasa Komisijai izstrādāt politiku, kurā 
paredzēti gan vispārēji pasākumi, gan 
nozaru pasākumi, lai pretotos nelikumīgam 
darbam un padarītu to likumīgu 
[noregulētu], piedaloties sociālās jomas 
darbiniekiem un it īpaši pievēršot 
uzmanību visvairāk skartajām nozarēm, 
piemēram, viesnīcu un ēdināšanas nozarei, 
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lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai;

lauksaimniecībai, mājsaimniecības 
pakalpojumiem un celtniecībai; vērš 
Komisijas un dalībvalstu uzmanību uz 
specifisko situāciju mājas aprūpes nozarē, 
kurā strādā ievērojams skaits sieviešu, 
kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras 
daudzos gadījumos Eiropas Savienībā 
neuzturas likumīgi;

Or. it

Grozījums Nr. 57
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atzīmē, ka nelegālu darbu var novērst, 
atzīstot valstu darba drošības standartus 
un nosacījumus saskaņā ar divpusējiem 
un trīspusējiem līgumiem starp 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
un ka to stiprina sadarbība un 
informācijas apmaiņa starp sociālajiem 
partneriem;

Or. de

Grozījums Nr. 58
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa, lai Komisijas pieejai 
nelikumīgas nodarbinātības ekonomiskās 
pievilcības mazināšanai, izmantojot 
labāku nodokļu sistēmas un sociālās 
aizsardzības definīciju, sekotu efektīva 
lielāka skaita un kvalitatīvāku darbavietu 

svītrots
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izveides politika;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa, lai Komisijas pieejai
nelikumīgas nodarbinātības ekonomiskās 
pievilcības mazināšanai, izmantojot 
labāku nodokļu sistēmas un sociālās 
aizsardzības definīciju, sekotu efektīva 
lielāka skaita un kvalitatīvāku darbavietu 
izveides politika;

10. prasa dalībvalstīm mazināt
nelikumīgas nodarbinātības ekonomisko 
pievilcību, nodrošinot, lai to nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmas ir pēc 
iespējas vienkāršākas, pārredzamākas un 
pieejamākas;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa, lai Komisijas pieejai nelikumīgas 
nodarbinātības ekonomiskās pievilcības 
mazināšanai, izmantojot labāku nodokļu 
sistēmas un sociālās aizsardzības 
definīciju, sekotu efektīva lielāka skaita un 
kvalitatīvāku darbavietu izveides politika;

10. prasa, lai Komisijas pieejai nelikumīgas 
nodarbinātības ekonomiskās pievilcības 
mazināšanai, izmantojot efektīvus 
pasākumus, sekotu efektīva lielāka skaita 
un kvalitatīvāku darbavietu izveides 
politika;

Or. en
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Grozījums Nr. 61
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a uzskata, ka pārāk lielās izmaksas, ko 
rada netiešie nodokļu un sociālie 
izdevumi, kā arī administratīvais slogs ir 
galvenie iemesli ēnu ekonomikas 
pastāvīgajam pieaugumam;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu 
reforma būtu iekļauta integrētā pieejā, 
kuras mērķis ir saskaņot sociālās 
aizsardzības politiku ar nodokļu un 
ekonomikas politiku;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu 
reforma būtu iekļauta integrētā pieejā, 
kuras mērķis ir saskaņot sociālās 
aizsardzības politiku ar nodokļu un 

11. uzskata, ka jebkādai dalībvalstu 
ekonomiskās politikas, nodokļu un 
sociālās aizsardzības sistēmu reformai ir 
jābūt integrētai un jāņem vērā nelegālas 
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ekonomikas politiku; nodarbinātības galvenie iemesli;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu 
reforma būtu iekļauta integrētā pieejā, 
kuras mērķis ir saskaņot sociālās 
aizsardzības politiku ar nodokļu un 
ekonomikas politiku;

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu 
reforma dalībvalstīs būtu iekļauta integrētā 
pieejā, kuras mērķis ir saskaņot sociālās 
aizsardzības politiku ar nodokļu un 
ekonomikas politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Magda Kósáné Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu 
reforma būtu iekļauta integrētā pieejā, 
kuras mērķis ir saskaņot sociālās 
aizsardzības politiku ar nodokļu un 
ekonomikas politiku;

11. prasa, lai sociālās aizsardzības sistēmu 
reforma būtu iekļauta integrētā pieejā, 
kuras mērķis ir ne vien saskaņot sociālās 
aizsardzības politiku ar nodokļu un 
ekonomikas politiku, bet arī šajā saistībā 
nodrošināt lielus finanšu un regulatīvus 
atvieglojumus likumīgas darba izveidei;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus 
līgumus ierobežotā laika posmā (divi 
gadi);

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, vienlaikus ierobežojot jebkādu 
netipisku līgumu noslēgšanu noteiktā
laika posmā (divi gadi); uzsver, ka šādi 
nodarbinātības veidi tomēr ir jāpapildina 
ar nepieciešamajiem drošības 
pasākumiem, lai garantētu drošību darba 
ņēmējiem;

Or. it

Grozījums Nr. 67
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus 
līgumus ierobežotā laika posmā (divi 
gadi);

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un uzskata, ka netipiskiem 
līgumiem var būt vērā ņemama nozīme, 
lai palīdzētu cilvēkiem atteikties no 
nelegāla darba;

Or. en

Grozījums Nr. 68
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus 
līgumus ierobežotā laika posmā (divi 
gadi);

12. prasa dalībvalstīm veicināt nelegāla 
darba regularizāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus 
līgumus ierobežotā laika posmā (divi 
gadi);

12. prasa dalībvalstīm mainīt nodokļus un 
sociālo iemaksu sistēmas, lai  nelikumīgu 
nodarbinātību integrētu oficiālā 
ekonomikā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus 
līgumus ierobežotā laika posmā (divi 
gadi);

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, atsakoties no netipiskiem 
līgumiem un veicinot un stabilizējot 
oficiālus darba līgumus, lai tos padarītu 
pievilcīgākus, garantējot un uzlabojot 
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darba ņēmēju tiesības un darba kvalitāti; 

Or. en

Grozījums Nr. 71
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa dalībvalstīm paredzēt spēcīgu 
stimulāciju tiem, kas apņemas pārvērst 
nelikumīgu nodarbinātību oficiālā 
ekonomikā, un iespēju slēgt netipiskus 
līgumus ierobežotā laika posmā (divi 
gadi);

12. prasa dalībvalstīm veicināt efektīvus 
pasākumus, lai pārvērstu nelikumīgu 
nodarbinātību oficiālā ekonomikā;

Or. es

Grozījums Nr. 72
Maria Matsouka

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina dalībvalstis ieviest bargus 
sodus tiem darba devējiem, kuri, 
neskatoties uz nekādiem piedāvātajiem 
atvieglojumiem, turpina izmantot nelegālo 
darbu;

Or. el

Grozījums Nr. 73
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz 
atbalsts, it īpaši ar direktīvas palīdzību, 
kopējām starpvalstu sarunām, kuru 
mērķis ir nodrošināt vienādu pienācīgu 
minimālo algu visā Eiropas Savienībā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 74
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz 
atbalsts, it īpaši ar direktīvas palīdzību, 
kopējām starpvalstu sarunām, kuru 
mērķis ir nodrošināt vienādu pienācīgu 
minimālo algu visā Eiropas Savienībā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 75
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz 
atbalsts, it īpaši ar direktīvas palīdzību, 
kopējām starpvalstu sarunām, kuru 
mērķis ir nodrošināt vienādu pienācīgu 
minimālo algu visā Eiropas Savienībā;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Magda Kósáné Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz atbalsts, 
it īpaši ar direktīvas palīdzību, kopējām 
starpvalstu sarunām, kuru mērķis ir 
nodrošināt vienādu pienācīgu minimālo 
algu visā Eiropas Savienībā;

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz atbalsts, 
it īpaši ar direktīvas palīdzību, kopējām 
starpvalstu sarunām, kas varētu nodrošināt
vienādu pienācīgu minimālo algu visā 
Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz atbalsts, 
it īpaši ar direktīvas palīdzību, kopējām 
starpvalstu sarunām, kuru mērķis ir 
nodrošināt vienādu pienācīgu minimālo 
algu visā Eiropas Savienībā;

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz atbalsts, 
it īpaši ar direktīvas palīdzību, kopējām 
starpvalstu sarunām, kuru mērķis ir 
nodrošināt vienādu pienācīgu minimālo 
algu visā Eiropas Savienībā 60 procentu 
apmērā no vidējās algas attiecīgajā 
dalībvalstī; 

Or. en

Grozījums Nr. 78
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. uzskata, ka Komisijai jāsniedz 
atbalsts, it īpaši ar direktīvas palīdzību, 
kopējām starpvalstu sarunām, kuru 

13. atzīmē sociālo partneru lielo nozīmi 
daudzās dalībvalstīs cīņā pret nelegālu 
nodarbinātību un aicina Eiropas 
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mērķis ir nodrošināt vienādu pienācīgu 
minimālo algu visā Eiropas Savienībā;

Komisiju un dalībvalstis piešķirt lielāku 
atbalstu un vairāk veicināt darba devēju 
organizācijas un arodbiedrības šajā cīņā. 
Jo īpaši aicina nodrošināt pašreizējo 
minimālās algas tiesību aktu labāku 
ieviešanu katrā dalībvalstī un mudina tās 
dalībvalstis, kurām pašlaik nav noteikta 
pienācīga minimālā alga, izskatīt tādas 
noteikšanu saskaņā ar sociālajiem 
partneriem, kur ir šāda prakse. Ar bažām 
atzīmē, ka darba ņēmēji, kas strādā 
nelikumīgu darbu, bieži uzzina, ka viņus 
neaizsargā svarīgi tiesību akti par veselību 
un drošību, tiesību akti par minimālajām 
algām, un ka viņiem nav iespēju iestāties 
arodbiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas oficiāla 
darba kategorijas, lai ļautu tiem, kas veic 
nelikumīgu darbu, padarīt likumīgu savu 
stāvokli, izmantojot, piemēram, 
nodarbinātības-pakalpojumu čeku;

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas oficiāla 
darba kategorijas, lai ļautu tiem, kas veic 
nelikumīgu darbu, padarīt likumīgu savu 
stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas 
oficiāla darba kategorijas, lai ļautu tiem, 
kas veic nelikumīgu darbu, padarīt 
likumīgu savu stāvokli, izmantojot, 
piemēram, nodarbinātības-pakalpojumu 
čeku;

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi un attiecīgajā līmenī vienojoties 
ar sociālajiem partneriem, izvērtēt un 
veicināt elastīgus darba veidus, lai ļautu 
tiem, kas veic nelikumīgu darbu, padarīt 
likumīgu savu stāvokli, izmantojot, 
piemēram, nodarbinātības-pakalpojumu 
čeku;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas oficiāla 
darba kategorijas, lai ļautu tiem, kas veic 
nelikumīgu darbu, padarīt likumīgu savu 
stāvokli, izmantojot, piemēram, 
nodarbinātības-pakalpojumu čeku;

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas oficiāla 
darba kategorijas, lai ļautu tiem, kas veic 
nelikumīgu darbu, padarīt likumīgu savu 
stāvokli, izmantojot, piemēram, 
nodarbinātības-pakalpojumu čeku, saskaņā 
ar labākajām no pašreizējām 
reglamentējošajām sistēmām, kas ir 
pierādījušas savu efektivitāti;

Or. it

Grozījums Nr. 82
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunas 

14. prasa, pamatojoties uz dažu dalībvalstu 
pieredzi, izvērtēt un veicināt jaunus, ar 
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oficiāla darba kategorijas, lai ļautu tiem, 
kas veic nelikumīgu darbu, padarīt 
likumīgu savu stāvokli, izmantojot, 
piemēram, nodarbinātības-pakalpojumu 
čeku;

oficiālu darbu saistītus pasākumus, lai 
ļautu tiem, kas veic nelikumīgu darbu, 
padarīt likumīgu savu stāvokli, izmantojot, 
piemēram, nodarbinātības-pakalpojumu 
čeku;

Or. es

Grozījums Nr. 83
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, kurus — tā kā runa ir par 
darba ņēmēja dzīves atvieglošanu —
vienmēr var iepriekš ieskaitīt valsts kasē, 
bet kas vienmēr jāveic;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 84
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, kurus — tā kā runa ir par 
darba ņēmēja dzīves atvieglošanu —
vienmēr var iepriekš ieskaitīt valsts kasē, 
bet kas vienmēr jāveic;

svītrots

Or. en



AM\723994LV.doc 39/67 PE406.141v01-00

                                            ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Grozījums Nr. 85
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, kurus — tā kā runa ir par 
darba ņēmēja dzīves atvieglošanu —
vienmēr var iepriekš ieskaitīt valsts kasē, 
bet kas vienmēr jāveic;

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus;

Or. es

Grozījums Nr. 86
Magda Kósáné Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, kurus — tā kā runa ir par 
darba ņēmēja dzīves atvieglošanu —
vienmēr var iepriekš ieskaitīt valsts kasē, 
bet kas vienmēr jāveic;

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, kurus — tā kā runa ir par 
darba devēja administratīvo jautājumu
atvieglošanu — vienmēr var iepriekš 
ieskaitīt valsts kasē, bet kas vienmēr jāveic; 

Or. en

Grozījums Nr. 87
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, kurus — tā kā runa ir par 
darba ņēmēja dzīves atvieglošanu —
vienmēr var iepriekš ieskaitīt valsts kasē, 
bet kas vienmēr jāveic;

15. ir pārliecināts, ka nelikumīgu darba 
attiecību padarīšanai par likumīgām 
vienmēr jāietver pienākums veikt 
maksājumus, saprotot, ka dalībvalstis var 
veikt pasākumu, lai atvieglotu 
nepieciešamos maksājumus, kas jāveic 
darba devējiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 88
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas 
pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai 
kustībai Eiropas Savienībā, atvērt savu 
darba tirgu darba ņēmējiem no jaunajām 
dalībvalstīm, jo pat daļēji ierobežojumi 
pieejai darba tirgum, kas turklāt ir pretrunā 
Eiropas garam, var palielināt nelikumīgu 
nodarbinātību un radīt teritoriālu 
nevienlīdzību;

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas 
pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai 
kustībai Eiropas Savienībā, atvērt savu 
darba tirgu darba ņēmējiem no jaunajām 
dalībvalstīm, jo pat daļēji ierobežojumi 
pieejai darba tirgum ir ne vien pretrunā
Eiropas Savienības pamatprincipiem un 
Eiropas garam, bet arī palielina
nelikumīgu nodarbinātību un rada
teritoriālu nevienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Rumiana Jeleva, Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas 
pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai 

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas 
pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai 
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kustībai Eiropas Savienībā, atvērt savu 
darba tirgu darba ņēmējiem no jaunajām 
dalībvalstīm, jo pat daļēji ierobežojumi 
pieejai darba tirgum, kas turklāt ir pretrunā 
Eiropas garam, var palielināt nelikumīgu 
nodarbinātību un radīt teritoriālu 
nevienlīdzību;

kustībai Eiropas Savienībā, atvērt savu 
darba tirgu darba ņēmējiem no visām 
jaunajām dalībvalstīm, jo pat daļēji 
ierobežojumi pieejai darba tirgum, kas 
turklāt ir pretrunā Eiropas garam, var 
palielināt nelikumīgu nodarbinātību un 
radīt teritoriālu nevienlīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas 
pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai 
kustībai Eiropas Savienībā, atvērt savu 
darba tirgu darba ņēmējiem no jaunajām 
dalībvalstīm, jo pat daļēji ierobežojumi 
pieejai darba tirgum, kas turklāt ir 
pretrunā Eiropas garam, var palielināt 
nelikumīgu nodarbinātību un radīt 
teritoriālu nevienlīdzību;

16. prasa dalībvalstīm, kas ir piemērojušas 
pārejas režīmu darba ņēmēju brīvai 
kustībai Eiropas Savienībā, atvērt savu 
darba tirgu darba ņēmējiem no jaunajām 
dalībvalstīm pēc tam, kad darba 
inspekcijas ir ir nostiprinājušas sankcijas 
un ieviesušas noteikumus, lai garantētu 
vienlīdzīgas darba ņēmēju tiesības un 
cīnītos pret negodīgu konkurenci un 
sociālo dempingu;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka administratīvo izmaksu 
vienkāršošana vai samazināšana, it īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, varētu
samazināt nelikumīgu nodarbinātību;

17. uzskata, ka administratīvā sloga
vienkāršošana vai samazināšana, it īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
samazinātu nelikumīgu nodarbinātību;
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Or. en

Grozījums Nr. 92
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka administratīvo izmaksu 
vienkāršošana vai samazināšana, it īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, varētu
samazināt nelikumīgu nodarbinātību;

17. uzskata, ka administratīvā sloga
vienkāršošana vai samazināšana, it īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, 
veicinātu uzņēmējdarbību Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Bilyana Ilieva Raeva

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzskata, ka administratīvo izmaksu 
vienkāršošana vai samazināšana, it īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem, varētu 
samazināt nelikumīgu nodarbinātību;

17. uzskata, ka administratīvā sloga un 
procedūru vienkāršošana vai 
samazināšana, it īpaši maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, varētu samazināt 
nelikumīgu nodarbinātību;

Or. de

Grozījums Nr. 94
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a uzskata, ka ir tiešā veidā jāievieš 
efektīvas pārbaudes uz vietas un sankcijas 
un ka dalībvalstīm ir jāpiešķir 
nepieciešamo rīcības brīvību, lai apturētu 
nelegālu nodarbinātību;

Or. de

Grozījums Nr. 95
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās 
maksājumu un nodokļu jomā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 96
Thomas Mann

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās 
maksājumu un nodokļu jomā;

svītrots

Or. de
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Grozījums Nr. 97
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās 
maksājumu un nodokļu jomā; 

18. uzskata, ka ir neiespējami uzskatīt
līgumslēdzējus uzņēmumus par 
atbildīgiem iespējamās apakšuzņēmēju 
nelikumībās maksājumu un nodokļu jomā; 

Or. en

Grozījums Nr. 98
Ilda Figueiredo

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās
maksājumu un nodokļu jomā;

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
par jebkādiem pārkāpumiem, tostarp 
nelikumībām maksājumu un nodokļu 
jomā, kas radušies, apakšuzņēmējiem 
neievērojot tiesību aktos vai līgumā 
noteiktos standartus;

Or. pt

Grozījums Nr. 99
Bernard Lehideux

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās 

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzējas 
puses, kas izmanto apakšuzņēmējus, tiktu 
uzskatītas par atbildīgām iespējamās tiešo 
apakšuzņēmēju nelikumībās maksājumu un 
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maksājumu un nodokļu jomā; nodokļu jomā. 

Šāda atbildība ir jāuzņemas, ja galvenā 
līgumslēdzēja puse ir bijusi nolaidīga, 
neveicot noteiktu skaitu pārbaužu, kas 
noteiktas katrā dalībvalstī;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās
maksājumu un nodokļu jomā;

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi netiktu uzskatīti par atbildīgiem
par apakšuzņēmēju nelikumībām
maksājumu un nodokļu jomā, bet gan lai 
visas juridiskās personas uzņemtos 
pilnīgu atbildību par savu rīcību; 

Or. fr

Grozījums Nr. 101
Bilyana Ilieva Raeva

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās 
maksājumu un nodokļu jomā;

18. izsaka prasību, lai līgumslēdzēji 
uzņēmumi tiktu uzskatīti par atbildīgiem 
iespējamās apakšuzņēmēju nelikumībās 
maksājumu un nodokļu jomā, ja izrādītos, 
ka tie zināja vai būtu varējuši zināt par 
šādām nelikumībām; 

Or. de
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Grozījums Nr. 102
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atgādina, ka ēnu ekonomika un 
nelegāla nodarbinātība kaitē ekonomikai, 
rada darba ņēmēju neaizsargātību, kaitē 
patērētājiem, samazina ienākumus no 
nodokļiem un rada negodīgu konkurenci 
starp uzņēmumiem; tādēļ aicina veidot 
tādu stratēģiju cīņai pret nelegālo darbu, 
kuras pamatā būtu spēcīga un efektīva 
koordinācija un administratīva sadarbība 
starp valdību tiesībaizsardzības iestādēm, 
darba inspekcijām un sociālajiem 
partneriem, sociālā nodrošinājuma 
administrācijām un nodokļu iestādēm; 

Or. en

Grozījums Nr. 103
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina dalībvalstis, sociālos partnerus 
un citus svarīgākos darba tirgus 
dalībniekus izmantot uzņēmumu sociālo 
atbildību (USA) un citas līdzīgas pieejas, 
lai cīnītos pret nelegālo nodarbinātību;

Or. en
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Grozījums Nr. 104
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. iesaka ciešu koordināciju dalībvalstu 
līmenī starp attiecīgām valsts un privātām 
organizācijām, aicinot dalībvalstis 
izmantot jaunas metodes, pamatojoties uz 
dažādām uzņēmējdarbības nozarēm 
specifiskiem rādītājiem un atsauces 
parametriem, lai cīnītos pret nodokļu 
ieņēmumu samazināšanos;

19. aicina dalībvalstis izmantot jaunas 
metodes, pamatojoties uz dažādām 
uzņēmējdarbības nozarēm specifiskiem 
rādītājiem un atsauces parametriem, lai 
cīnītos pret nelegālu nodarbinātību un 
nodokļu ieņēmumu samazināšanos, un 
aicina Komisiju atbalstīt labas prakses 
piemēru apmaiņu starp dalībvalstīm cīņā 
pret nelegālo nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atgādina, ka vienīgi represīva politika, 
ja tai neseko konkrēti saskaņošanas 
pasākumi starp dalībvalstīm, var 
koncentrēt nelikumīgo nodarbinātību 
mazāk strukturētās valstīs un mazāk 
likumīgās tautsaimniecībās;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 106
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atgādina, ka vienīgi represīva politika, 
ja tai neseko konkrēti saskaņošanas 
pasākumi starp dalībvalstīm, var 
koncentrēt nelikumīgo nodarbinātību 
mazāk strukturētās valstīs un mazāk 
likumīgās tautsaimniecībās;

20. atgādina, ka vienīgi represīva politika, 
ja tai neseko labāka koordinācija starp 
dalībvalstīm, var koncentrēt nelikumīgo 
nodarbinātību mazāk strukturētās valstīs un 
mazāk likumīgās tautsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 107
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. atgādina, ka vienīgi represīva politika, 
ja tai neseko konkrēti saskaņošanas 
pasākumi starp dalībvalstīm, var 
koncentrēt nelikumīgo nodarbinātību 
mazāk strukturētās valstīs un mazāk 
likumīgās tautsaimniecībās;

20. atgādina, ka vienīgi represīva politika
var koncentrēt nelikumīgo nodarbinātību 
mazāk strukturētās valstīs un mazāk 
likumīgās tautsaimniecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a uzstājīgi aicina noslēgt „nolīgumus” 
reģionālā, valsts un vietējā līmenī, 
pakāpeniski un pa nozarēm reaģējot uz 
nelegālo nodarbinātību un veicinot tādus 
pasākumus, kas rada efektīvus 
risinājumus sabiedrības labklājībai 
kopumā;  
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Or. el

Grozījums Nr. 109
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt 
dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās 
jomas darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā 
pret nelikumīgu nodarbinātību, 
nelikumīga darba atklāšanas paktu, kas 
ļautu pakāpeniski atklāt nelikumīgu 
darbību un kas būtu piemērojams 
ierobežotā pārejas periodā (divi gadi), 
neizmantojot sankcijas, un šī pārejas 
perioda beigās būtu jāparedz sankciju 
režīma pastiprināšanas mehānismi;

svītrots

Grozījums Nr. 110
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt 
dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās 
jomas darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā pret 
nelikumīgu nodarbinātību, nelikumīga 
darba atklāšanas paktu, kas ļautu 
pakāpeniski atklāt nelikumīgu darbību un 
kas būtu piemērojams ierobežotā pārejas 
periodā (divi gadi), neizmantojot 
sankcijas, un šī pārejas perioda beigās 
būtu jāparedz sankciju režīma 
pastiprināšanas mehānismi;

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt 
dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās 
jomas darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā pret 
nelikumīgu nodarbinātību, nelikumīga 
darba atklāšanas paktu, kas ļautu 
pakāpeniski atklāt nelikumīgu darbību;
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Grozījums Nr. 111
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt 
dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās 
jomas darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā 
pret nelikumīgu nodarbinātību, 
nelikumīga darba atklāšanas paktu, kas 
ļautu pakāpeniski atklāt nelikumīgu 
darbību un kas būtu piemērojams 
ierobežotā pārejas periodā (divi gadi), 
neizmantojot sankcijas, un šī pārejas 
perioda beigās būtu jāparedz sankciju 
režīma pastiprināšanas mehānismi;

svītrots

Grozījums Nr. 112
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt 
dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās 
jomas darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā pret 
nelikumīgu nodarbinātību, nelikumīga 
darba atklāšanas paktu, kas ļautu 
pakāpeniski atklāt nelikumīgu darbību un 
kas būtu piemērojams ierobežotā pārejas 
periodā (divi gadi), neizmantojot sankcijas, 
un šī pārejas perioda beigās būtu jāparedz 
sankciju režīma pastiprināšanas 
mehānismi;

21. tādēļ aicina Komisiju piedāvāt 
dalībvalstīm un sociālās un ekonomiskās 
jomas darbiniekiem, kas iesaistīti cīņā pret 
nelikumīgu nodarbinātību, nelikumīga 
darba atklāšanas paktu, kas ļautu 
pakāpeniski atklāt nelikumīgu darbību un 
kas būtu piemērojams ierobežotā pārejas 
periodā, neizmantojot sankcijas, un šī 
pārejas perioda beigās būtu jāparedz 
sankciju režīma pastiprināšanas 
mehānismi;
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Grozījums Nr. 113
Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. iesaka aktīvāk iejaukties uzņēmumos, 
kas pieņēmuši nelegālus darbiniekus un 
nav dibināti valstī, kurā veic darbību, un 
ievēro, ka Padomes 2005. gada 
24. februāra Pamatlēmums 
Nr. 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas 
principa piemērošanu attiecībā uz 
finansiālām sankcijām  varētu uzlabot 
situāciju;

22. aicina veikt stingrākus pasākumus, lai 
cīnītos pret nelikumīgu pieņemšanu darbā
visos uzņēmumos neatkarīgi no tā, kur tie 
veic savu darbību, un atzīmē, ka Padomes 
2005. gada 24. februāra Pamatlēmums 
Nr. 2005/214/TI par savstarpējas atzīšanas 
principa piemērošanu attiecībā uz 
finansiālām sankcijām varētu uzlabot 
situāciju;

Or. fr

Grozījums Nr. 114
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. prasa lielāku un efektīvāku darba 
tiesību un darba jomā spēkā esošo normu 
ievērošanu, it īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā ievērošanu;

23. prasa lielāku un efektīvāku darba 
tiesību un darba jomā spēkā esošo normu 
ievērošanu, it īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā ievērošanu, pamatojoties uz šīs 
direktīvas atbilstīgu interpretāciju, kas 
maina pašreizējo tendenci interpretēt to 
tādā veidā, kas pazemina attieksmi pret 
darba ņēmējiem līdz minimālajiem 
pamatstandartiem;

Or. it
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Grozījums Nr. 115
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. prasa lielāku un efektīvāku darba 
tiesību un darba jomā spēkā esošo normu 
ievērošanu, it īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā ievērošanu;

23. prasa lielāku un efektīvāku darba
tiesību un starptautisko nodarbinātības
normu ievērošanu kā vieno no veidiem, kā 
veicināt programmu pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātībai un Kopienas tiesību aktus, 
jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā ievērošanu1;

Or. el

Grozījums Nr. 116
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. prasa lielāku un efektīvāku darba 
tiesību un darba jomā spēkā esošo normu 
ievērošanu, it īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1996. gada 16. decembra 
Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā ievērošanu;

23. prasa lielāku un efektīvāku darba 
tiesību ievērošanu un darba jomā spēkā 
esošo normu pārraudzību, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1996. gada 
16. decembra Direktīvas 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā ievērošanu, 
sākot ar pirmo norīkošanas dienu;

Or. de

                                               
1 OV L 18, 21.01.1997, 1. lpp.
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Grozījums Nr. 117
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a atbalsta ciešāku saikņu veidošanu 
starp valstu darba inspekcijām un 
pasākumus, lai veicinātu labas prakses 
piemēru apmaiņu Kopienas līmenī, 
reaģējot uz nelegālo nodarbinātību;

Or. el

Grozījums Nr. 118
Maria Matsouka

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23.a aicina dalībvalstis ieviest stingrākas 
kontroles procedūras un pārbaudes, kas 
vairākās valstīs ir kļuvušas paviršākas;

Or. el

Grozījums Nr. 119
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

iesaka palielināt Eiropas Savienības lomu 
labākas sadarbības un koordinācijas starp 
darba inspekcijām veicināšanā, palielinot 
inspekcijas dienestu ekonomiskos un 
tehnoloģiskos līdzekļus, un iesaka izveidot 
sava veida Eiropas sociālo platformu’;

svītrots
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Or. el

Grozījums Nr. 120
Rumiana Jeleva, Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. iesaka palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
un iesaka izveidot sava veida Eiropas 
sociālo platformu’;

24. aicina palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Pier Antonio Panzeri, Karin Jöns

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. iesaka palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
un iesaka izveidot sava veida Eiropas
sociālo platformu’;

24. aicina palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
un iesaka izveidot sava veida Eiropas 
„sociālo platformu”; aicina Komisiju 
nodrošināt, lai tiek veikta ar to saistīta 
priekšizpēte;

Or. it
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Grozījums Nr. 122
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. iesaka palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
un iesaka izveidot sava veida Eiropas 
sociālo platformu’;

24. aicina palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
un iesaka izveidot sava veida Eiropas 
„sociālo platformu”; tā nevar aizstāt, taču 
var papildināt dalībvalstu pienākumu 
īstenot efektīvas pārbaudes uz vietas un 
sankcijas;

Or. de

Grozījums Nr. 123
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. iesaka palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
un iesaka izveidot sava veida Eiropas 
sociālo platformu’;

24. aicina palielināt Eiropas Savienības 
lomu labākas sadarbības un koordinācijas 
starp darba inspekcijām veicināšanā, 
palielinot inspekcijas dienestu 
ekonomiskos un tehnoloģiskos līdzekļus, 
pastiprinot pasākumus, kas ļauj 
sadarboties darba inspekcijām, un 
izstrādājot kopīgi lietojamas IKT 
sistēmas;

Or. es
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Grozījums Nr. 124
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. atzinīgi vērtē augsta līmeņa komitejas 
izveidi, kam uzdots palīdzēt dalībvalstīm 
labas prakses noteikšanā un apmaiņā 
attiecībā uz tiesību aktu par darbā 
norīkotiem darbiniekiem kontroli un 
uzlabošanu;

26. atzinīgi vērtē augsta līmeņa komitejas 
izveidi, kam uzdots palīdzēt dalībvalstīm 
labas prakses noteikšanā un apmaiņā 
attiecībā uz tiesību aktu par darbā 
norīkotiem darbiniekiem kontroli un 
uzlabošanu; tomēr norāda, ka šādas 
komitejas izveidei ir nepieciešamas 
vietējas dalībvalstu saistības ne vien 
attiecībā uz preventīviem pasākumiem, bet 
arī pārbaudes procedūrām un sankcijām, 
un ka Komisijai un tās dienestiem ir 
jācenšas neierobežot šādi pasākumi;

Or. de

Grozījums Nr. 125
Maria Matsouka

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a atbalsta stingrāku reakciju uz 
neapdrošinātu nodarbinātību un 
pasākumus, lai veicinātu sadarbību un 
viedokļu un labas prakses piemēru 
apmaiņu starp Eiropas arodbiedrībām;

Or. el

Grozījums Nr. 126
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka gan darba ņēmēji, gan 
iespējamie izmantotāji vairāk jāizglīto par 
risku un izmaksām, kas saistītas ar 
nelikumīgu darbu, un par labumu, ko 
sniedz nelikumīga darba atklāšana;

27. uzskata, ka gan darba ņēmēji, gan 
darba devēji vairāk jāizglīto par risku un 
izmaksām, kas saistītas ar nelikumīgu 
darbu, un par labumu, ko sniedz 
nelikumīga darba noregulēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 127
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. uzskata, ka gan darba ņēmēji, gan
iespējamie izmantotāji vairāk jāizglīto par 
risku un izmaksām, kas saistītas ar 
nelikumīgu darbu, un par labumu, ko 
sniedz nelikumīga darba atklāšana;

27. uzskata, ka darba devēji, darba ņēmēji, 
nelegāla darba iespējamie izmantotāji un 
visas sabiedriskās organizācijas vairāk 
jāizglīto par risku un izmaksām, kas 
saistītas ar nelikumīgu darbu, un par 
labumu, ko sniedz nelikumīga darba 
likvidēšanu;

Or. el

Grozījums Nr. 128
Magda Kósáné Kovács

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.  uzskata, ka gan darba ņēmēji, gan
iespējamie izmantotāji vairāk jāizglīto par 
risku un izmaksām, kas saistītas ar 
nelikumīgu darbu, un par labumu, ko 
sniedz nelikumīga darba atklāšana;

27. uzskata, ka darba ņēmēji, darba devēji 
un iespējamie izmantotāji vairāk jāizglīto 
par risku un izmaksām, kas saistītas ar 
nelikumīgu darbu, un par labumu, ko 
sniedz nelikumīga darba atklāšana, tā kā 
personas, kas gūst labumu no nelegālas 
nodarbinātības, ir uzskatāmas par 
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likumpārkāpējiem, jo šāda rīcība 
leģitimizē šo parādību;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. iesaka veikt pastāvīgas kampaņas cīņā 
pret nelikumīgu nodarbinātību, veicināt 
informēšanas un izglītošanas iniciatīvas 
Eiropas un vietējā līmenī, kas apvieno 
sociālās jomas darbiniekus, valsts 
uzņēmumus, izglītības iestādes, prefektūras 
un dažādas uzraudzības un sodu sistēmas;

28. iesaka veikt pastāvīgas kampaņas cīņā 
pret nelikumīgu nodarbinātību, veicināt 
informēšanas un izglītošanas iniciatīvas 
Eiropas, valstu un vietējā līmenī, kas 
apvieno sociālās jomas darbiniekus, valsts 
uzņēmumus, izglītības iestādes, prefektūras 
un dažādas uzraudzības un sodu sistēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. uzskata, ka pastāvīgām kampaņām 
jāseko dažādiem pasākumiem, kas 
pieņemti, lai iesakņotu likumības, 
kvalitatīva darba un likumīgas 
uzņēmējdarbības kultūru;

29. uzskata, ka pastāvīgām kampaņām 
jāseko dažādiem pasākumiem, kas 
pieņemti, lai iesakņotu likumības, 
kvalitatīva darba un likumīgas 
uzņēmējdarbības kultūru un aicina 
dalībvalstis, attiecīgās valstu iestādes un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas 
apvienot centienus un izveidot apstākļus 
neiecietībai pret nelegālu nodarbinātību, 
un mainīt sabiedrības uzskatu;

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
31. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

31. uzskata, ka, lai cīnītos pret nelikumīgas 
nodarbinātības parādību, jāizveido vietēja 
un Eiropas līmeņa plānošanas instrumenti, 
kas ļautu gan īstenot ekonomiskās un 
sociālās attīstības politiku, gan uzraudzības 
un sodu pasākumus;

31. uzskata, ka, lai cīnītos pret nelikumīgas 
nodarbinātības parādību, jāizveido vietēja 
un Eiropas līmeņa plānošanas instrumenti, 
kas ļautu gan īstenot ekonomiskā un 
sociālā atbalsta un attīstības politiku, gan 
uzraudzības un sodu pasākumus;

Or. el

Grozījums Nr. 132
Rumiana Jeleva, Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. prasa Komisijai novērtēt iespēju 
izveidot Eiropas fondu likumīga darba 
atklāšanai, kas atbalstītu reģionālus un 
vietējus plānus cīņai pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. prasa Komisijai novērtēt iespēju 
izveidot Eiropas fondu likumīga darba 

svītrots
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atklāšanai, kas atbalstītu reģionālus un 
vietējus plānus cīņai pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 134
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. prasa Komisijai novērtēt iespēju 
izveidot Eiropas fondu likumīga darba 
atklāšanai, kas atbalstītu reģionālus un 
vietējus plānus cīņai pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 135
Rumiana Jeleva, Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka pat nelikumīgas 
nodarbinātības parādībai jāizmanto valsts 
atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas 
pienākuma, pateicoties plašai „darbavietu 
radīšanas” jēdziena interpretācijai un 
attiecībā uz „likumīgu darbavietu 
radīšanas” nozīmi: ievēro, ka nelikumīgs 
darbs nav līdzvērtīgs reālam darbam un 
tādēļ aicinājums to legalizēt varētu būt 
„atbalsts darbavietu radīšanai”;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 136
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka pat nelikumīgas 
nodarbinātības parādībai jāizmanto valsts 
atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas 
pienākuma, pateicoties plašai „darbavietu 
radīšanas” jēdziena interpretācijai un 
attiecībā uz „likumīgu darbavietu 
radīšanas” nozīmi: ievēro, ka nelikumīgs 
darbs nav līdzvērtīgs reālam darbam un 
tādēļ aicinājums to legalizēt varētu būt 
„atbalsts darbavietu radīšanai”;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 137
Juan Andrés Naranjo Escobar

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzskata, ka pat nelikumīgas 
nodarbinātības parādībai jāizmanto valsts 
atbalsts, kas atbrīvots no paziņošanas 
pienākuma, pateicoties plašai „darbavietu 
radīšanas” jēdziena interpretācijai un 
attiecībā uz „likumīgu darbavietu 
radīšanas” nozīmi: ievēro, ka nelikumīgs 
darbs nav līdzvērtīgs reālam darbam un
tādēļ aicinājums to legalizēt varētu būt 
„atbalsts darbavietu radīšanai”;

33. uzskata, ka saistībā ar nelikumīgas 
nodarbinātības parādību būtu vēlams pētīt 
un novērtēt iespēju izmantot valsts 
atbalstu, kas atbrīvots no paziņošanas 
pienākuma, pateicoties plašai „darbavietu 
radīšanas” jēdziena interpretācijai un 
attiecībā uz „likumīgu darbavietu 
radīšanas” nozīmi: ievēro, ka nelikumīgs 
darbs nav līdzvērtīgs reālam darbam un 
tādēļ aicinājums to legalizēt varētu būt 
„atbalsts darbavietu radīšanai”;

Or. es
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Grozījums Nr. 138
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. pieprasa finansēt pētījumu projektus 
darba drošības un veselības aizsardzības 
jomā un preventīvus veicināšanas 
pasākumus veselības un drošības 
darbavietā kultūras izplatīšanai, īpaši minot 
nozares, kurās ir vislielākais negadījumu 
risks un kurās galvenokārt sastopama 
nelikumīga nodarbinātība;

34. pieprasa finansēt pētījumu projektus 
darba drošības un veselības aizsardzības 
jomā un preventīvus veicināšanas 
pasākumus veselības un drošības 
darbavietā kultūras izplatīšanai, īpaši minot 
nozares, kurās ir vislielākais negadījumu 
risks un kurās galvenokārt sastopama 
nelikumīga nodarbinātība; uzskata, ka ir 
jāizpēta attiecība starp negadījumiem 
darba vietā un nelegālu nodarbinātību, 
pamatojoties uz informāciju par nāves 
gadījumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 139
Philip Bushill-Matthews

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. uzskata, ka piemērota izglītības politika 
ir sagatavošana cīņai pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

35. uzskata, ka darba tirgus reformas, ko 
papildina piemērota apmācības politika, ir 
sagatavošana cīņai pret nelikumīgu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. iepazīstas ar iepriekš minēto Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 
priekšlikumu, kas ievieš sankcijas pret 
darba devējiem, kas izmanto trešo valstu 
pilsoņu, kuri nelikumīgi uzturas Eiropas 
Savienībā, pakalpojumus;

36. uzsver būtisko ietekmi uz nelegālu 
nodarbinātību, kas ir iepriekš minētajam
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 
priekšlikumam, kas ievieš sankcijas pret 
darba devējiem, kas izmanto trešo valstu 
pilsoņu, kuri nelikumīgi uzturas Eiropas 
Savienībā, pakalpojumus, un pauž bažas 
par to, ka tiek ieviesti represīvi pasākumi, 
pirms ir noteikta jebkāda kopēja 
noteikumu un politikas sistēma par 
tiesisku piekļuvi darba tirgum;

Or. it

Grozījums Nr. 141
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
36. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

36. iepazīstas ar iepriekš minēto Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 
priekšlikumu, kas ievieš sankcijas pret 
darba devējiem, kas izmanto trešo valstu 
pilsoņu, kuri nelikumīgi uzturas Eiropas 
Savienībā, pakalpojumus;

36. atzīmē iepriekš minēto Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvas 
priekšlikumu, kas ievieš sankcijas pret 
darba devējiem, kas izmanto trešo valstu 
pilsoņu, kuri nelikumīgi uzturas Eiropas 
Savienībā, pakalpojumus; norāda, ka šī 
direktīva nedrīkst ietekmēt dalībvalstu 
kompetenci izstrādāt papildu pasākumus, 
kas stimulē nelegālas nodarbinātības 
pārveidošanu par likumīgu 
nodarbinātību;

Or. en

Grozījums Nr. 142
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. uzskata, ka nelegālo ieceļotāju
nelikumīgas nodarbinātības jautājums ir 
sarežģīta problēma, kuru nevar atrisināt, 
izmantojot tikai sankcijas pret darba 
devējiem, bet kas prasa plaša mēroga 
horizontālus pasākumus;

37. uzskata, ka nelikumīgā situācijā 
nonākušu ieceļotāju nodarbinātības 
jautājums ir sarežģīta problēma, kuru nevar 
atrisināt, izmantojot tikai sankcijas pret 
darba devējiem, bet kas prasa plaša mēroga 
horizontālus pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Gabriele Zimmer

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. uzskata, ka nelegālo ieceļotāju 
nelikumīgas nodarbinātības jautājums ir 
sarežģīta problēma, kuru nevar atrisināt, 
izmantojot tikai sankcijas pret darba 
devējiem, bet kas prasa plaša mēroga 
horizontālus pasākumus;

37. uzskata, ka nelegālo ieceļotāju 
nelikumīgas nodarbinātības jautājums ir 
sarežģīta problēma, kuru nevar atrisināt, 
izmantojot tikai sankcijas pret darba 
devējiem, bet kas arī prasa plaša mēroga 
horizontālus pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Elisabeth Schroedter

Rezolūcijas priekšlikums
37. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

37. uzskata, ka nelegālo ieceļotāju 
nelikumīgas nodarbinātības jautājums ir 
sarežģīta problēma, kuru nevar atrisināt, 
izmantojot tikai sankcijas pret darba 
devējiem, bet kas prasa plaša mēroga 
horizontālus pasākumus;

37. uzskata, ka nelegālo ieceļotāju 
nelikumīgas nodarbinātības jautājums ir 
sarežģīta problēma, kuru nevar atrisināt, 
izmantojot tikai sankcijas pret darba 
devējiem, bet kas prasa plaša mēroga 
horizontālus pasākumus; jo īpaši ir 
nepieciešams garantēt atbilstību 
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Starptautiskās Darba organizācijas (ILO)
pamatnostādnēm attiecībā uz atbalstu 
viesstrādniekiem, kuri cenšas nodrošināt 
savu tiesību ievērošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 145
José Albino Silva Peneda

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo ieceļotāju izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai uz represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz tādiem
instrumentiem un mehānismiem
imigrējošu darba ņēmēju nodarbināšanas 
novēršanai un cīņai pret to, kas paredz 
cilvēka pamattiesību un nelegālo 
ieceļotāju darba tiesību atzīšanu un 
ievērošanu;

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelikumīgā situācijā nonākušu 
viesstrādnieku izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai uz represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz 
preventīviem instrumentiem un 
mehānismiem;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Csaba Őry

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo ieceļotāju izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai uz represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz tādiem
instrumentiem un mehānismiem 

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo viesstrādnieku izmantošanu darbā 
var pamatot ne tikai uz represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz 
preventīviem instrumentiem un 
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imigrējošu darba ņēmēju nodarbināšanas 
novēršanai un cīņai pret to, kas paredz 
cilvēka pamattiesību un nelegālo 
ieceļotāju darba tiesību atzīšanu un 
ievērošanu;

mehānismiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Rumiana Jeleva

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo ieceļotāju izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai uz represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz tādiem 
instrumentiem un mehānismiem imigrējošu 
darba ņēmēju nodarbināšanas novēršanai 
un cīņai pret to, kas paredz cilvēka 
pamattiesību un nelegālo ieceļotāju darba 
tiesību atzīšanu un ievērošanu;

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo ieceļotāju izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai ar represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz tādiem 
instrumentiem un mehānismiem imigrējošu 
darba ņēmēju nodarbināšanas novēršanai 
un cīņai pret to, kas paredz cilvēka 
pamattiesību atzīšanu un ievērošanu; 

Or. en

Grozījums Nr. 148
Donata Gottardi, Pier Antonio Panzeri

Rezolūcijas priekšlikums
38. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo ieceļotāju izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai uz represiju un 
izraidīšanas politiku, bet arī uz tādiem 
instrumentiem un mehānismiem imigrējošu 

38. uzskata, ka cīņu pret pieaugošu 
nelikumīgu ekonomiku un it īpaši pret 
nelegālo ieceļotāju izmantošanu darbā var 
pamatot ne tikai ar repatriācijas politiku, 
bet arī uz tādiem instrumentiem un 
mehānismiem imigrējošu darba ņēmēju
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darba ņēmēju nodarbināšanas novēršanai 
un cīņai pret to, kas paredz cilvēka 
pamattiesību un nelegālo ieceļotāju darba 
tiesību atzīšanu un ievērošanu;

nodarbināšanas novēršanai un cīņai pret to, 
kas paredz cilvēka pamattiesību un 
nelegālo ieceļotāju darba tiesību atzīšanu 
un ievērošanu;

Or. it

Grozījums Nr. 149
Liz Lynne

Rezolūcijas priekšlikums
38.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38.a aicina visas dalībvalstis steidzami 
parakstīt un ratificēt Eiropas Padomes 
Konvenciju pret cilvēku tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
38.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

38.a atbalsta apvienotu finanšu, nodokļu 
un darba pārbaužu procedūras, lai cīnītos 
pret nelikumīgu nodarbinātību;

Or. el
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