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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstu valsts reformu programmu 
pārbaude, kas iekļauta Komisijas gada 
progresa ziņojumā un Kopējā 
nodarbinātības ziņojuma projektā, norāda, 
ka dalībvalstīm arī turpmāk pēc iespējas 
vairāk jācenšas pievērsties tādām 
prioritārajām jomām kā 

2. Dalībvalstu valsts reformu programmu 
pārbaude, kas iekļauta Komisijas gada 
progresa ziņojumā un Kopējā 
nodarbinātības ziņojuma projektā, norāda, 
ka dalībvalstīm arī turpmāk pēc iespējas 
vairāk jācenšas pievērsties tādām 
prioritārajām jomām kā 

– lielāka cilvēku skaita piesaiste un 
saglabāšana nodarbinātības jomā, palielinot 
darbaspēka pieejamību un modernizējot 
sociālās aizsardzības sistēmas,

– lielāka cilvēku skaita piesaiste un 
saglabāšana nodarbinātības jomā, palielinot 
darbaspēka pieejamību, modernizējot 
sociālās aizsardzības sistēmas un 
piemērojot vispārēju dzimumu līdztiesības 
un nediskriminācijas pieeju,

– darbinieku un uzņēmumu pielāgošanās 
spēju uzlabošana, un 

– darbinieku un uzņēmumu pielāgošanās 
spēju uzlabošana, un 

– ieguldījumu cilvēkkapitālā palielināšana, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

– ieguldījumu cilvēkkapitālā palielināšana, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

Or. fr

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– pilnīgu nodarbinātību:  pilnīgas 
nodarbinātības sasniegšana un bezdarba un 

– pilnīgu nodarbinātību:  pilnīgas 
nodarbinātības sasniegšana un bezdarba un 
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neaktivitātes samazināšana, palielinot 
darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu 
ar integrētu elastdrošības pieeju, ir būtiska, 
lai uzturētu ekonomisko izaugsmi un 
stiprinātu sociālo kohēziju. Tam ir 
vajadzīga politika, kas vienlaikus paredz 
darba tirgu, darba organizācijas un darba 
attiecību elastību, kā nodarbinātības 
drošību un sociālo nodrošināšanu;

neaktivitātes samazināšana, palielinot 
darbaspēka pieprasījumu un piedāvājumu 
ar integrētu elastdrošības pieeju, ir būtiska, 
lai uzturētu ekonomisko izaugsmi un 
stiprinātu sociālo kohēziju. Tam ir 
vajadzīga politika, kas vienlaikus paredz 
darba tirgu, darba organizācijas un darba 
attiecību elastību īpaši darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanas nolūkā, 
nodarbinātības drošību un sociālo 
nodrošināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– darba kvalitātes uzlabošanos un darba 
ražīguma paaugstināšanos:  centieni 
paaugstināt nodarbinātības līmeni ir cieši 
saistīti ar nodarbinātības pievilcības, darba 
kvalitātes un darba ražīguma pieauguma 
uzlabošanu, segmentācijas un trūcīgo darba 
ņēmēju skaita samazināšanu. Pilnībā 
jāizmanto sinerģijas starp darba kvalitāti, 
darba ražīgumu un nodarbinātību;

– darba kvalitātes uzlabošanos un darba 
ražīguma paaugstināšanos:  centieni 
paaugstināt nodarbinātības līmeni ir cieši 
saistīti ar nodarbinātības pievilcības, darba 
kvalitātes un darba ražīguma pieauguma 
uzlabošanu, segmentācijas, pagaidu darba 
vietu apjoma un trūcīgo darba ņēmēju 
skaita samazināšanu. Pilnībā jāizmanto 
sinerģijas starp darba kvalitāti, darba 
ražīgumu un nodarbinātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sociālās un teritoriālās kohēzijas 
stiprināšanu:  nepieciešama mērķtiecīga 
rīcība, lai stiprinātu sociālo integrāciju, 

– sociālās un teritoriālās kohēzijas 
stiprināšanu:  nepieciešama mērķtiecīga 
rīcība, lai stiprinātu sociālo integrāciju, 
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apkarotu nabadzību, jo īpaši bērnu
nabadzību, novērstu atstumtību no darba 
tirgus, atbalstītu tādu cilvēku iesaistīšanos 
darbā, kuri atrodas nelabvēlīgā situācijā, kā 
arī, lai samazinātu atšķirības starp 
reģioniem attiecībā uz nodarbinātību, 
bezdarbu un darba ražīgumu, īpaši mazāk 
attīstītajos reģionos. Nepieciešama ciešāka 
mijiedarbība ar koordinācijas atklāto 
metodi sociālās aizsardzības un sociālās 
integrācijas jomā.

apkarotu nabadzību, jo īpaši vienvecāka 
ģimeņu nabadzību, novērstu atstumtību no 
darba tirgus, atbalstītu tādu cilvēku 
iesaistīšanos darbā, kuri atrodas 
nelabvēlīgā situācijā, kā arī, lai samazinātu 
atšķirības starp reģioniem attiecībā uz 
nodarbinātību, bezdarbu un darba 
ražīgumu, īpaši mazāk attīstītajos reģionos. 
Nepieciešama ciešāka mijiedarbība ar 
koordinācijas atklāto metodi sociālās 
aizsardzības un sociālās integrācijas jomā.

Or. fr

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attīstībai ir būtiskas vienlīdzīgas iespējas 
un diskriminācijas apkarošana. Integrētā 
pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
un dzimumu līdztiesības veicināšana būtu 
jānodrošina visās veiktajās aktivitātēs. 
Īpaša uzmanība jāvelta tam, lai darba tirgū 
būtiski samazinātu visu veidu plaisas, kas 
saistītas ar dzimumu, atbilstoši Eiropas 
Dzimumu līdztiesības paktam. Tas palīdzēs 
dalībvalstīm risināt demogrāfisko 
problēmu. Kā daļai no jaunās starppaaudžu 
pieejas īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
jauniešu situācijai, īstenojot Eiropas 
Jaunatnes paktu, un nodarbinātības 
pieejamības veicināšanai visa darba mūža 
laikā. Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī tam, 
lai saskaņā ar jebkuriem valsts mērķiem 
būtiski samazinātu nodarbinātības līmeņa 
atšķirības cilvēkiem, kas atrodas 
nelabvēlīgā situācijā, tostarp invalīdiem, kā 
arī atšķirības starp trešo valstu 
valstspiederīgajiem un ES pilsoņiem.

Attīstībai ir būtiskas vienlīdzīgas iespējas 
un diskriminācijas apkarošana. Integrētā 
pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai 
un dzimumu līdztiesības veicināšana būtu 
jānodrošina visās veiktajās aktivitātēs. 
Īpaša uzmanība jāvelta tam, lai darba tirgū 
būtiski samazinātu visu veidu plaisas, kas 
saistītas ar dzimumu, atbilstoši Eiropas 
Dzimumu līdztiesības paktam, tostarp 
stingri piemērojot Eiropas direktīvas 
vienlīdzīgas attieksmes jomā. Tas palīdzēs 
dalībvalstīm risināt demogrāfisko 
problēmu. Kā daļai no jaunās starppaaudžu 
pieejas īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
jauniešu situācijai, īstenojot Eiropas 
Jaunatnes paktu, un nodarbinātības 
pieejamības veicināšanai visa darba mūža 
laikā. Īpaša uzmanība ir jāpievērš arī tam, 
lai saskaņā ar jebkuriem valsts mērķiem 
būtiski samazinātu nodarbinātības līmeņa 
atšķirības cilvēkiem, kas atrodas 
nelabvēlīgā situācijā, tostarp invalīdiem, kā 
arī atšķirības starp trešo valstu 
valstspiederīgajiem un ES pilsoņiem.
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Or. fr

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 6. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā,
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

– palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes un 
veicinot profesionālās izvēles 
paplašināšanos, lai palielinātu vīriešu un 
sieviešu nodarbinātības iespējas visa 
darba mūža garumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodarbinātības līmeņa paaugstināšana ir 
visefektīvākais līdzeklis ekonomikas 
izaugsmes radīšanai un sociāli integrējošas 
ekonomikas veicināšanai, vienlaikus 
sniedzot drošību tiem, kuri nespēj strādāt. 
„Dzīves cikla” pieejas nodarbinātībai 
veicināšana un sociālās aizsardzības 
sistēmu modernizēšana, lai nodrošinātu to 
piemērotību, finansiālo ilgtspējību un spēju 
reaģēt uz sabiedrības mainīgajām 
vajadzībām, kļūst arvien nepieciešamāka 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita 
paredzamās samazināšanās dēļ.  Kā daļai 
no jaunās starppaaudžu pieejas īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš sieviešu un vīriešu 
bezdarba līmeņa pastāvīgo atšķirību 
problēmas risināšanai, gados vecāku darba 
ņēmēju un jauniešu nodarbinātības līmeņa 
turpmākai paaugstināšanai, kā arī no darba 
tirgus visvairāk atstumto personu aktīvas 

Nodarbinātības līmeņa paaugstināšana ir 
visefektīvākais līdzeklis ekonomikas 
izaugsmes radīšanai un sociāli integrējošas 
ekonomikas veicināšanai, vienlaikus 
sniedzot drošību tiem, kuri nespēj strādāt. 
„Dzīves cikla” pieejas nodarbinātībai 
veicināšana un sociālās aizsardzības 
sistēmu modernizēšana, lai nodrošinātu to 
piemērotību, finansiālo ilgtspējību un spēju 
reaģēt uz sabiedrības mainīgajām 
vajadzībām, kļūst arvien nepieciešamāka 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita 
paredzamās samazināšanās dēļ.  Kā daļai 
no jaunās starppaaudžu pieejas īpaša 
uzmanība būtu jāpievērš sieviešu un vīriešu 
bezdarba līmeņa pastāvīgo atšķirību 
problēmas risināšanai, gados vecāku darba 
ņēmēju un jauniešu nodarbinātības līmeņa 
turpmākai paaugstināšanai, kā arī no darba 
tirgus visvairāk atstumto personu, īpaši 
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iekļaušanas veicināšanai. Intensīvāka rīcība 
ir nepieciešama arī, lai uzlabotu jaunu 
cilvēku situāciju darba tirgū un ievērojami 
samazinātu jauniešu bezdarbu, kas vidēji ir 
divas reizes lielāks par vispārējo bezdarba 
līmeni. 

personu, kas cietušas no multiplas 
diskriminācijas aktīvas iekļaušanas 
veicināšanai. Intensīvāka rīcība ir 
nepieciešama arī, lai uzlabotu jaunu 
cilvēku situāciju darba tirgū un ievērojami 
samazinātu jauniešu bezdarbu, kas vidēji ir 
divas reizes lielāks par vispārējo bezdarba 
līmeni. 

Or. fr

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 1. iedaļa – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jārada pareizie apstākļi, lai sekmētu 
nodarbinātības palielināšanos, neatkarīgi 
no tā, vai tas ir saistīts ar pirmreizēju 
ienākšanu darba tirgū, atgriešanos tajā pēc 
pārtraukuma vai vēlmi pagarināt darba 
mūžu. Elastdrošības pieejai ir ļoti svarīga 
darbavietu kvalitāte, tostarp atalgojums un 
pabalsti, darba apstākļi, pieeja 
mūžizglītībai un karjeras iespējas, kā arī 
atbalsts un stimuls no sociālās aizsardzības 
sistēmām. Lai uzlabotu dzīves cikla pieeju 
darbam un sekmētu darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu, ir vajadzīga politika 
attiecībā uz bērnu aprūpes nodrošināšanu. 
Noderīgs kritērijs ir panākt, ka līdz 
2010. gadam aprūpes iespējas tiek 
nodrošinātas vismaz 90 % bērnu no trīs 
gadu vecuma līdz obligātajam skolas 
vecumam un vismaz 33 % bērnu vecumā 
līdz trīs gadiem. Lai palielinātu vidējo 
nodarbinātības līmeni vecākiem, īpaši 
vientuļajiem vecākiem, vajadzīgi pasākumi 
ģimeņu atbalstam. Konkrētāk, dalībvalstīm 
jāņem vērā vientuļo vecāku un daudzbērnu 
ģimeņu īpašās vajadzības. Turklāt, lai 
pagarinātu darba mūžu, faktiskais vidējais 
vecums, kad cilvēks pamet darba tirgu, līdz 
2010. gadam ES līmenī būtu jāpalielina par 

Jārada pareizie apstākļi, lai sekmētu 
nodarbinātības palielināšanos, neatkarīgi 
no tā, vai tas ir saistīts ar pirmreizēju 
ienākšanu darba tirgū, atgriešanos tajā pēc 
pārtraukuma vai vēlmi pagarināt darba 
mūžu. Elastdrošības pieejai ir ļoti svarīga 
darbavietu kvalitāte, tostarp atalgojums un 
pabalsti, darba apstākļi, pieeja 
mūžizglītībai un karjeras iespējas, kā arī 
atbalsts un stimuls no sociālās aizsardzības 
sistēmām. Lai uzlabotu dzīves cikla pieeju 
darbam un sekmētu darba un ģimenes 
dzīves saskaņošanu, ir vajadzīga politika 
attiecībā uz bērnu aprūpes nodrošināšanu. 
Viens no svarīgākajiem mērķiem ir 
panākt, ka līdz 2010. gadam aprūpes 
iespējas tiek nodrošinātas vismaz 90 % 
bērnu no trīs gadu vecuma līdz obligātajam 
skolas vecumam un vismaz 33 % bērnu 
vecumā līdz trīs gadiem. Lai palielinātu 
vidējo nodarbinātības līmeni vecākiem, 
īpaši vientuļajiem vecākiem, vajadzīgi 
pasākumi ģimeņu atbalstam. Konkrētāk, 
dalībvalstīm jāņem vērā vientuļo vecāku un 
daudzbērnu ģimeņu un ģimeņu, kuras 
aprūpē vecus cilvēkus vai invalīdus īpašās 
vajadzības. Turklāt, lai pagarinātu darba 
mūžu, faktiskais vidējais vecums, kad 
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pieciem gadiem (salīdzinājumā ar 
59,9 gadiem 2001. gadā). Dalībvalstīm arī 
jāievieš pasākumi veselības aizsardzībai, 
profilaksei un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai ar mērķi samazināt slimošanas 
radīto slogu, palielināt darba ražīgumu un 
pagarināt darba mūžu.

cilvēks pamet darba tirgu, līdz 
2010. gadam ES līmenī būtu jāpalielina par 
pieciem gadiem (salīdzinājumā ar 
59,9 gadiem 2001. gadā). Dalībvalstīm arī 
jāievieš pasākumi veselības aizsardzībai, 
profilaksei un veselīga dzīvesveida 
veicināšanai ar mērķi samazināt slimošanas 
radīto slogu, palielināt darba ražīgumu un 
pagarināt darba mūžu.

Or. fr

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 18. pamatnostādne – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– no jauna meklējot veidus, kā sniegt 
nodarbinātības iespējas jauniešiem un 
samazināt jauniešu bezdarbu, kā aicināts 
Eiropas Jaunatnes paktā,

– no jauna meklējot veidus, kā sniegt 
nodarbinātības iespējas jauniešiem un 
samazināt jauniešu bezdarbu, kā aicināts 
Eiropas Jaunatnes paktā, vienlaikus 
apkarojot diskrimināciju uz dzimuma 
pamata,

Or. fr

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 18. pamatnostādne – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– piedāvājot modernas sociālās 
aizsardzības sistēmas, tostarp pensiju un 
veselības aprūpes sistēmas, nodrošinot to 
sociālo piemērotību, finansiālo ilgtspējību 
un spēju reaģēt uz sabiedrības mainīgajām 
vajadzībām, lai atbalstītu līdzdalību 
nodarbinātībā un ilgāku nodarbinātā statusa 
saglabāšanu, un ilgāku darba mūžu.

– piedāvājot modernas sociālās 
aizsardzības sistēmas, tostarp pensiju un 
veselības aprūpes sistēmas, nodrošinot to 
sociālo piemērotību, finansiālo ilgtspējību 
un spēju reaģēt uz sabiedrības mainīgajām 
vajadzībām, lai atbalstītu līdzdalību 
nodarbinātībā un ekonomisko neatkarību,
kā arī ilgāku nodarbinātā statusa 
saglabāšanu, un ilgāku darba mūžu.



PA\707864LV.doc 9/10 PE402.557v01-00

LV

Or. fr

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 19. pamatnostādne – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– attīstot jaunas darba iespējas 
pakalpojumu jomā privātpersonām un 
uzņēmumiem, jo īpaši vietējā līmenī.

– attīstot jaunas darba iespējas 
pakalpojumu jomā privātpersonām un 
uzņēmumiem, jo īpaši vietējā līmenī ar šo 
jomu sociālas pilnveides palīdzību.

Or. fr

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 20. pamatnostādne – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– modernizējot un stiprinot darba tirgus 
institūcijas, īpaši nodarbinātības dienestus, 
arī lai nodrošinātu labāku nodarbinātības 
un apmācības iespēju pārskatāmību valsts 
un Eiropas līmenī,

– modernizējot un stiprinot darba tirgus 
institūcijas, īpaši nodarbinātības dienestus, 
arī lai nodrošinātu labāku nodarbinātības 
un apmācības iespēju pārskatāmību valsts 
un Eiropas līmenī, kā arī pastāvošo normu 
ievērošanu iespēju vienlīdzības jomā,

Ore. fr

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 23. pamatnostādne – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īstenojot iekļaujošu izglītības un 
apmācības politiku un veicot darbības, kas 
būtiski atvieglo pieeju sākotnējai 
profesionālajai, vidējai un augstākajai 

– īstenojot iekļaujošu izglītības un 
apmācības politiku un veicot darbības, kas 
būtiski atvieglo pieeju sākotnējai 
profesionālajai, vidējai un augstākajai 
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izglītībai, ieskaitot praksi un apmācību 
uzņēmējdarbībā,

izglītībai, ieskaitot praksi un apmācību 
uzņēmējdarbībā, veicinot sieviešu 
iesaistīšanos tur, kur viņas ir mazāk 
pārstāvētas,

Ore. fr

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
Pielikums – 23. pamatnostādne – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īstenojot efektīvas mūžizglītības 
stratēģijas, kas pieejamas visiem skolās, 
uzņēmumos, valsts iestādēs un 
mājsaimniecībās saskaņā ar Eiropas 
nolīgumiem, ietverot atbilstīgus stimulus 
un izmaksu dalīšanas mehānismus, lai 
veicinātu līdzdalību pastāvīgā apmācībā un 
apmācībā darba vietā visa mūža garumā, 
īpaši zemas kvalifikācijas un gados 
vecākiem darba ņēmējiem.

– īstenojot efektīvas mūžizglītības 
stratēģijas, kas pieejamas visiem skolās, 
uzņēmumos, valsts iestādēs un 
mājsaimniecībās saskaņā ar Eiropas 
nolīgumiem, ietverot atbilstīgus stimulus 
un izmaksu dalīšanas mehānismus, lai 
veicinātu līdzdalību pastāvīgā apmācībā un 
apmācībā darba vietā visa mūža garumā, 
īpaši zemas kvalifikācijas un gados 
vecākiem darba ņēmējiem, kā arī tiem, 
kuri uz laiku ir izstājušies no darba tirgus, 
lai apvienotu profesionālo un ģimenes 
dzīvi.

Ore. fr
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