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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas 
pamatnostādnēm
(COM(2007)0803 V DAĻA– C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0803 V DAĻA,

– ņemot vērā EK līguma 128. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0031/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komitejas, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas un 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Priekšlikums lēmumam
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 sasniegt pilnīgas un 
kvalitatīvas nodarbinātības un sociālās 
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kohēzijas mērķus un jāpievēršas 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 kvalitatīvas nodarbinātības 
jomā, palielinot darbaspēka pieejamību un 
modernizējot sociālās aizsardzības 
sistēmas, 

– darbinieku un uzņēmumu pielāgošanās 
spēju uzlabošana, un 

– darbinieku un uzņēmumu pielāgošanās 
spēju un drošības uzlabošana, un 

– ieguldījumu cilvēkkapitālā palielināšana, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

– ieguldījumu cilvēkkapitālā palielināšana, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

Or. 

Pamatojums

Ar šo grozījumu iekļauj atsauci uz pamatnostādņu vispārējiem mērķiem, kuri ir pilnīga un 
kvalitatīva nodarbinātība un sociālā kohēzija. Atsauce uz nodarbinātības kvalitāti un 
drošības jēdziena iekļaušana atbilst līdzsvarotai elastdrošības pieejai. Šis grozījums atbilst 
Eiropas sociālo partneru 2007. gada 18. oktobra kopīgajam analīzes ziņojumam par Eiropas 
darba tirgus galvenajiem uzdevumiem, Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra 
ziņojumam par elastdrošību un EPSCO Padomes 2007. gada 5. un 6. decembra secinājumiem 
par elastdrošības kopīgajiem principiem.

Grozījums Nr. 2

Priekšlikums lēmumam
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ņemot vērā pamatnostādņu paketes 
integrēto raksturu, dalībvalstīm pilnībā 
jāīsteno Ekonomikas politikas vispārējās 
pamatnostādnes,

6. Ņemot vērā pamatnostādņu paketes 
integrēto raksturu, dalībvalstīm pilnībā 
jāņem vērā nodarbinātības 
pamatnostādnes, īstenojot Ekonomikas 
politikas vispārējās pamatnostādnes.

Or. 

Pamatojums

No pamatnostādņu integrētā rakstura izriet, ka Padomes lēmumā par nodarbinātības 
pamatnostādnēm ir jāuzsver, ka, īstenojot vispārējas pamatnostādnes ekonomikas jomā, 
dalībvalstīm ir jāņem vērā nodarbinātības pamatnostādnes.
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Grozījums Nr. 3

Priekšlikums lēmumam
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Īstenojot pamatnostādnes, dalībvalstis
– ņem vērā prasības, kas saistītas ar 
augsta nodarbinātības līmeņa 
veicināšanu, atbilstīgas sociālās 
aizsardzības nodrošināšanu, cīņu pret 
sociālo atstumtību, augstu izglītības un 
apmācības līmeni un veselības 
aizsardzību,
– cenšas apkarot diskrimināciju dzimuma, 
rases vai etniskās izcelšanās, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ.
Dalībvalstis nodrošina pamatnostādņu un 
sociālās aizsardzības un sociālās 
integrācijas jomā īstenotās atklātās 
koordinācijas metodes pastiprinātu 
mijiedarbību.

Or. 

Pamatojums

Šo prasību pamatā ir Reformu līgumā ietvertie jaunie sociālie noteikumi. Lai stiprinātu 
atjaunotās Lisabonas stratēģijas sociālo dimensiju, būtiski ir arī aicināt dalībvalstis 
pastiprināt pamatnostādņu un sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas jomā īstenotās 
atklātās koordinācijas metodes mijiedarbību. Labākas uzskatāmības dēļ ir būtiski šīs prasības 
iekļaut šajā Padomes lēmumā.

Grozījums Nr. 4

Priekšlikums lēmumam
Pielikums, daļa, kas seko aiz 17. pamatnostādnes 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiecoties sasniegt šos mērķus, darbībai Tiecoties sasniegt šos mērķus, darbībai 
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būtu jākoncentrējas uz šādām prioritātēm: būtu jākoncentrējas uz šādām prioritātēm:
– iesaistīt un noturēt vairāk cilvēku darba 
tirgū, palielināt darbaspēka piedāvājumu 
un modernizēt sociālās aizsardzības 
sistēmas,

– iesaistīt un noturēt vairāk cilvēku 
kvalitatīvā darba tirgū, palielināt 
darbaspēka piedāvājumu un modernizēt 
sociālās aizsardzības sistēmas, 

– uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās spējas,

– uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās spējas un drošību, 

– palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

– palielināt ieguldījumu cilvēkkapitālā, 
nodrošinot labāku izglītību un prasmes.

Or. 

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma Nr. 1.

Grozījums Nr. 5

Priekšlikums lēmumam
Pielikums, 1. iedaļas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iesaistīt un noturēt vairāk cilvēku darba 
tirgū, palielināt darbaspēka piedāvājumu 
un modernizēt sociālās aizsardzības 
sistēmas

1. Iesaistīt un noturēt vairāk cilvēku 
kvalitatīvā darba tirgū, palielināt 
darbaspēka piedāvājumu un modernizēt 
sociālās aizsardzības sistēmas

Or. 

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma Nr. 1.

Grozījums Nr. 6

Priekšlikums lēmumam
Pielikums, 1. iedaļas 19.a pamatnostādne (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nodrošināt visu iedzīvotāju aktīvu sociālo
integrāciju un novērst nabadzību un 
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sociālo atstumtību, ar darba tirgu 
sasaistot atbalstu, kas nodrošina cilvēka 
cienīgai dzīvei vajadzīgos ienākumus, 
izmantojot nodarbinātības iespējas vai 
profesionālo apmācību un nodrošinot 
labāku piekļuvi sociāliem 
pamatpakalpojumiem.

Or. 

Pamatojums

Šis grozījums nodrošina aktīvās iekļaušanas labāku integrāciju nodarbinātības 
pamatnostādnēs. Grozījumā ir uzsvērti aktīvās iekļaušanas trīs pamatelementi: atbilstīgu 
ienākumu atbalsts apvienojumā ar nodarbinātības iespējām un labāku piekļuvi kvalitatīviem 
sociālajiem pakalpojumiem. Tā kā aktīvās iekļaušanas jautājumā panāktā attīstība ir 
analizēta saistībā ar sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas atklāto koordinācijas 
metodi, aktīvā iekļaušana arī veicina atjaunotās Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu. Šis 
grozījums ir saskaņā ar aicinājumu pastiprināt mijiedarbību starp pamatnostādnēm un 
sociālās aizsardzības un sociālās integrācijas jomā īstenoto atklātās koordinācijas metodi.

Grozījums Nr. 7

Priekšlikums lēmumam
Pielikums, 2. iedaļas virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās spēju

2. Uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu 
pielāgošanās spēju un drošību

Or. 

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījuma Nr. 1.

Grozījums Nr. 8

Priekšlikums lēmumam
Pielikums, 2. iedaļas 21. pamatnostādne

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicināt elastīgumu vienlaikus ar Veicināt elastīgumu vienlaikus ar 
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nodarbinātības drošību un samazināt darba 
tirgus segmentāciju, pienācīgi ņemot vērā 
sociālo partneru lomu:

nodarbinātības drošību un samazināt darba 
tirgus segmentāciju, pienācīgi ņemot vērā 
sociālo partneru lomu un pievēršot 
uzmanību četriem šādiem 
pamatelementiem:
– elastīgi un stabili līguma noteikumi, 
piemērojot mūsdienīgas darba tiesības un 
koplīgumus un modernizējot darba 
organizāciju,
– visaptverošas mūžizglītības stratēģijas, 
lai darba ņēmējiem un jo īpaši mazāk 
aizsargātiem darba ņēmējiem pastāvīgi 
nodrošinātu iespējas pielāgoties un 
iekļauties darba tirgū,
– efektīva aktīvā darba tirgus politika 
(ALMP), kas cilvēkiem palīdz pielāgoties 
straujām pārmaiņām, samazina bezdarba 
periodus un atvieglina pāreju uz jaunu 
darbu,
– mūsdienīgas sociālās drošības sistēmas, 
ar kurām paredz atbalstu pienācīgu 
ienākumu gūšanai, veicina nodarbinātību 
un sekmē darba tirgus mobilitāti.
Šos mērķus sasniedz arī:

– pielāgojot nodarbinātības tiesību aktus, 
vajadzības gadījumā izvērtējot dažādās 
darba līgumu formas un darba laika 
noteikumus,

– pielāgojot nodarbinātības tiesību aktus, 
vajadzības gadījumā izvērtējot dažādās 
darba līgumu formas un darba laika 
noteikumus un nostiprinot darba ņēmēju 
tiesības neatkarīgi no nodarbinātības 
statusa,

– risinot nedeklarētās nodarbinātības 
jautājumu,

– risinot nedeklarētās nodarbinātības 
jautājumu,

– labāk prognozējot un vadot pārmaiņas, 
tostarp ekonomikas pārstrukturēšanu, īpaši 
pārmaiņas, kas saistītas ar tirdzniecības 
atvēršanu, lai samazinātu to radītās sociālās 
izmaksas un atvieglotu pielāgošanos,

– labāk prognozējot un vadot pārmaiņas, 
tostarp ekonomikas pārstrukturēšanu, īpaši 
pārmaiņas, kas saistītas ar tirdzniecības 
atvēršanu, lai samazinātu to radītās sociālās 
izmaksas un atvieglotu pielāgošanos,

– veicinot un izplatot novatoriskas un 
pielāgojamas darba organizācijas formas, 
lai uzlabotu darba kvalitāti un paaugstinātu 
darba ražīgumu, tostarp veselību un 
drošību,

– veicinot un izplatot novatoriskas un 
pielāgojamas darba organizācijas formas, 
lai uzlabotu darba kvalitāti un paaugstinātu 
darba ražīgumu, tostarp veselību un 
drošību,

– atbalstot pārmaiņas nodarbinātā 
statusā, ieskaitot apmācību, 
pašnodarbinātību, uzņēmumu veidošanu 
un ģeogrāfisko mobilitāti.

Dalībvalstīm ir jāīsteno stratēģijas, ko tās 
pašas ir izstrādājušas, pamatojoties uz
Padomes pieņemtajiem kopīgajiem 
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elastdrošības principiem.
Skatīt arī integrēto pamatnostādni „Sekmēt 
lielāku saskanību starp makroekonomikas 
politiku, struktūrpolitiku un nodarbinātības 
politiku”(Nr. 5).

Skatīt arī integrēto pamatnostādni „Sekmēt 
lielāku saskanību starp makroekonomikas 
politiku, struktūrpolitiku un nodarbinātības 
politiku”(Nr. 5).

Or. 

Pamatojums

Ar šo grozījumu pamatnostādnēs ietver līdzsvarotas elastdrošības pieeju, kas atbilst Eiropas 
sociālo partneru 2007. gada oktobra kopīgajam analīzes ziņojumam par Eiropas darba tirgus 
galvenajiem uzdevumiem, Eiropas Parlamenta 2007. gada 29. novembra ziņojumam par 
kopīgajiem elastdrošības principiem un EPSCO Padomes 2007. gada 5. un 6. decembra 
secinājumiem par kopīgajiem elastdrošības principiem. Šajā grozījumā ir minēti četri 
elastdrošības pamatelementi, kā arī norādīts, ka dalībvalstīm pašām ir jāizstrādā stratēģijas, 
pamatojoties uz kopīgajiem elastdrošības principiem.

Grozījums Nr. 9

Priekšlikums lēmumam
Pielikums, kas seko aiz 24. pamatnostādnes, virsraksts un daļa (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mērķu un kritēriju saraksts
Eiropas nodarbinātības stratēģijā ir 
ietverti šādi mērķi un kritēriji:
– katram bezdarbniekam piedāvāt jauna 
darba iespēju, jauniešiem bezdarbniekiem 
4 mēnešu laikā, pieaugušajiem 
bezdarbniekiem 12 mēnešu laikā, 
piemēram, apmācību, pārkvalifikācijas, 
darba prakses, darbavietas vai cita 
nodarbinātības pasākuma veidā, ko 
attiecīgi apvieno ar pastāvīgo palīdzību 
darba meklēšanā,
– līdz 2010. gadam 25 % ilgstošo 
bezdarbnieku aktīvi iesaistīt mācībās, 
pārkvalifikācijā, darba praksē vai citos 
nodarbinātības pasākumos, lai sasniegtu 
trīs attīstītāko dalībvalstu vidējo rādītāju,
– darba meklētājiem visā ES ir iespējams 
iepazīties ar visiem darba piedāvājumiem, 
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ko publicējuši dalībvalstu nodarbinātības 
dienesti,
– līdz 2010. gadam ES līmenī panākt 
faktiskā vidējā pensionēšanās vecuma 
pieaugumu par pieciem gadiem 
(salīdzinājumā ar 59,9 gadiem 
2001. gadā),
– līdz 2010. gadam nodrošināt aprūpes 
iespējas vismaz 90 % bērnu no 3 gadu 
vecuma līdz obligātajam skolas vecumam 
un vismaz 33 % bērnu vecumā līdz 
3 gadiem,
– panākt, lai to ES iedzīvotāju vidējais 
skaits, kas priekšlaicīgi pametuši mācības, 
nepārsniegtu 10 %,
– panākt, lai līdz 2010. gadam ES vismaz 
85% iedzīvotāju 22 gadu vecumā ir 
pabeigta vidējā izglītība,
– panākt, lai ES vidējais rādītājs par 
līdzdalību mūžizglītībā būtu vismaz 
12,5 % no pieaugušajiem darbspējīgā 
vecumā (vecuma grupa no 25 līdz 
64 gadiem).

Or. 

Pamatojums

Uzskatāmības dēļ kā pamatnostādņu pielikums ir jāiekļauj Eiropas nodarbinātības stratēģijā 
ietverto mērķu un kritēriju uzskaitījums.
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PASKAIDROJUMS

Savā stratēģiskajā ziņojumā par 2007. gada 11. decembra atjaunoto Lisabonas stratēģiju 
izaugsmei un darbavietu izveidei Komisija secina, ka Lisabonas stratēģija izaugsmei un 
nodarbinātībai darbojas. Tā ierosina Eiropadomes 2008. gada pavasara sanāksmei atkārtoti 
apstiprināt pašreizējās izaugsmes un darbavietu izveides pamatnostādnes, tostarp 
nodarbinātības pamatnostādnes, nākamajam 2008.–2010. gada ciklam un koncentrēties uz to 
īstenošanas stiprināšanu dalībvalstu reformu programmās.

Referente piekrīt, ka atjaunotā Lisabonas stratēģija sāk dot rezultātus. Saskaņā ar Eiropas 
Komisijas pēdējām ekonomiskajām prognozēm IKP pieaugums ES ir palielinājies no 1,8 % 
2005. gadā un sagaidāms, ka tas pieaugs līdz 2,9 % 2007. gadā un līdz 2,4 % 2008. gadā. 
2007. gadā ES tika radīti 3,6 miljoni jaunu darbavietu un ir sagaidāms, ka 2008.–2009. gadā 
tiks radīti 4,5 miljoni jaunu darbavietu. Nodarbinātības rādītājs pašlaik ir apmēram 65 % no 
kopējā darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaita, un ir sagaidāms, ka tas pieaugs līdz vairāk nekā 
66 % 2009. gadā, turpretim ir sagaidāms, ka bezdarba rādītājs samazināsies no 8,9 % 
2005. gadā līdz 7,3 % 2007. gadā un 7,1 % 2008. gadā. Tomēr pēc nesenajiem 
satricinājumiem finanšu tirgos ASV un — nedaudz mazākā mērā — ES prognozētie ES 
izaugsmes skaitļi varētu tikt nedaudz mainīti. Tādēļ ES ir jāpastiprina savi centieni, lai 
veicinātu tā saukto zināšanu trijstūri (pētniecību, izglītību un jauninājumus), kas ir Lisabonas 
stratēģijas pamatā, lai radītu pašai savu izaugsmes dinamiku. 

Turklāt referente uzskata, ka atjaunotā Lisabonas stratēģija nedarbojas visu Eiropas 
iedzīvotāju labā. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka 6 miljoni jauniešu ES pašlaik pāragri 
pamet skolu. Tie ir 15 % no visiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem. 2006. gadā 
jauniešu bezdarbs veidoja 40 % no kopējā bezdarba ES. Turklāt 2006. gadā bezdarba rādītāji 
bija gandrīz divreiz augstāki tādu iedzīvotāju vidū, kas nav ES pilsoņi, nekā ES pilsoņu vidū. 
Tāpat tas ietekmē cilvēkus ar zemākajiem ienākumiem: 78 miljoni cilvēku — jeb 16 % no 
kopējā ES iedzīvotāju skaita — ir nabadzīgi vai uz nabadzības sliekšņa. Tas, ka ES ir 
14 miljoni nabadzīgo iedzīvotāju, kas strādā, arī parāda, ka Lisabonas stratēģija izaugsmei un 
darbavietu izveidei nesniedz rezultātus attiecībā uz sociālo integrāciju. 

Turklāt atjaunotā Lisabonas stratēģija, iespējams, ir radījusi jaunas darbavietas, bet ne 
vienmēr tās labākās. Jaunākie Eurostat dati liecina, ka līgumu uz noteiktu laiku skaits un 
nepilnas slodzes nodarbinātība ES kopumā nav samazinājusies, bet, ka tā joprojām 
pakāpeniski pieaug. Tā kā uz nepilnu slodzi nodarbināto personu skaits ir pieaudzis no 16,2 % 
līdz 18,1 % laikposmā no 2000.–2006. gadam, tādu darbinieku attiecība, kuriem ir darba 
līgumi uz noteiktu laiku, ir pieaugusi no 12,3 % līdz 14,4 %. Vēl svarīgāk ir tas, ka tādu darba 
līgumu daļa, kas ES laikposmā no 2000.–2005. gadam noslēgti nebrīvprātīgi, arī ir pieaugusi 
līdz 7,5 % sievietēm un 6,7 % vīriešiem. 2005. gadā gandrīz trešdaļai sieviešu un vīriešu 
vecumā zem 30 gadiem bija darba līgumi uz noteiktu laiku un apmēram 40 % šo cilvēku tika 
šādā veidā nodarbināti nebrīvprātīgi. Turklāt Eurostat prognozes parāda, ka valsts izdevumi 
aktīviem darba tirgus politikas pasākumiem ir nedaudz samazinājušies pēdējo piecu gadu 
laikā: piecpadsmit dalībvalstu ES no 0,701 % no IKP 2003. gadā līdz 0,64 % 2004. gadā un 
0,544 % 2005. gadā un visā ES no 0,62 % 2004. gadā līdz 0,525 % 2005. gadā. Šie skaitļi 
parāda, ka dalībvalstis šobrīd nestrādā saskaņā ar līdzsvarotas elastdrošības pieeju.
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Referente konsekventi atbalsta 2007. gada pavasara Eiropadomes prasību lielākā mērā ņemt 
vērā dalībvalstu kopējos sociālos mērķus Lisabonas darba kārtībā, lai nodrošinātu ilgstošu 
atbalstu ES pilsoņu veiktajai Eiropas integrācijai. Pavasara Eiropadome arī uzsvēra vajadzību 
cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību, jo īpaši bērnu nabadzību, un dot visiem bērniem 
vienlīdzīgas iespējas, lai stiprinātu sociālo kohēziju. Ņemot vērā to, ka pašreizējā Lisabonas
stratēģija neveicina sociālo integrāciju, referente ierosina pārorientēt pašreizējo Lisabonas 
stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai uz stratēģiju, kuras pamatā ir izaugsme, nodarbinātība 
un integrācija. Šajā sakarībā viņa vēlētos norādīt uz Eiropadomes 2006. gada 15. un 16. jūnija 
apņemšanos pieņemt atjaunoto ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, lai izmantotu sinerģiju 
starp Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai un ES ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 
Šajās divās stratēģijās ir atzīts, ka ekonomiskie, sociālie un vides mērķi var stiprināt viens 
otru un ka tos ir jārealizē kopā. Viens no ES ilgtspējīgas izaugsmes stratēģijas galvenajiem 
izaicinājumiem ir radīt sociāli integrētu sabiedrību, tādējādi izvirzot darbības uzdevumus un 
mērķus, lai samazinātu tādu cilvēku skaitu, kam draud nabadzība un sociālā atstumtība, lai 
ievērojami palielinātu sieviešu, gados vecu strādnieku un migrantu līdzdalību darba tirgū un 
veicinātu aktīvāku jauniešu nodarbinātību. Saskaņā ar atjaunoto ES ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un Padomes 2007. gada secinājumiem par Lisabonas darba kārtību referente
uzskata, ka ir būtiski veicināt kopēju sociālo standartu pieņemšanu ES līmenī, kā arī 
pašreizējo standartu labāku īstenošanu, lai aktivizētu centienus mazināt darbu nabadzībā un 
izveidotu saikni starp integrētajām pamatnostādnēm, no vienas puses, un atvērto sociālās 
aizsardzības un sociālās integrācijas koordinēšanas metodi, no otras puses. Jaunu saistību 
ieviešana pamatnostādnēs ļauj stiprināt atjaunotās Lisabonas stratēģijas sociālo dimensiju.

Lai nodrošinātu, ka atjaunotā Lisabonas stratēģija rada ne tikai jaunas, bet arī labākas 
darbavietas, šajā ziņojumā tiek stingri ieteikts integrēt līdzsvarotas elastdrošības pieeju pašās 
nodarbinātības pamatnostādnēs. Šā ziņojuma pamatā ir Eiropas Parlamenta 2007. gada 
29. novembra plenārsēdē pieņemtais ziņojums, ko sagatavoja Ole Christensen un kurā 
Eiropadomei ierosināts pieņemt līdzsvarotu vispārēju principu kopumu, pamatojoties uz 
nodarbinātības kvalitātes nodrošināšanu un Eiropas sociālā modeļa vērtību stiprināšanu. Tajā 
arī ņemti vērā Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības 
(EPSCO) padomes 2007. gada 5.–6. decembra sanāksmes secinājumi, kurā tika pieņemta 
virkne vispārēju elastīguma principu. Saskaņā ar sociālo partneru ieteikumiem un Eiropas 
Parlamenta ziņojumu Padome skaidri atzina stabilas, integrētas un līdzsvarotas elastdrošības
pieejas nozīmīgumu. Referente arī atzinīgi vērtē to, ka EPSCO padome uzaicināja Komisiju 
veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu labvēlīgus nosacījumus dalībvalstu veiktai 
līdzsvarotas elastdrošības pieejas īstenošanai un uzsākt valsts iniciatīvu ciešā sadarbībā ar 
Eiropas sociālajiem partneriem, lai veicinātu to, ka attiecīgās ieinteresētās puses ievēro 
principus darba tirgū, un informētu pilsoņus par elastīgumu, tā būtību, elementiem un ietekmi.

Referente vēlas uzsvērt, ka partnerattiecības starp valdībām vietējā, reģionālā un valstu 
līmenī, valstu parlamentiem, sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību ir izšķiroši 
nozīmīgas nodarbinātības pamatnostādņu īstenošanā. Aktīvāka visu ieinteresēto pušu 
iesaistīšana uzlabos nodarbinātības stratēģijas rezultātus un veicinās publiskās diskusijas. 

Referente pauž vilšanos par to, ka Kopienas Lisabonas programma 2008.–2010. gadam ietver 
tikai ierobežotas konkrētas saistības sociālajā jomā. Tādēļ viņa mudina Komisiju pieņemt 
mērķtiecīgu atjaunotu sociālā darba kartību līdz 2008. gada vidum, kam jāveido integrējoša 
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un svarīga Lisabonas stratēģijas daļa. Atjaunotajā sociālā darba kartībā jāiekļauj ne tikai 
izglītība, migrācija un demogrāfiskie novērtējumi un tai ne tikai jāpalīdz mazināt plaisas 
prasmēs, bet tajā arī jāiekļauj skaidras saistības Eiropas tiesību aktu sociālajā jomā 
stiprināšanai, lai uzlabotu nodarbinātības kvalitāti un cīnītos pret sociālo atstumtību, 
diskrimināciju un nabadzību.

Ņemot vērā iepriekš aprakstīto referente secina, ka pašreizējās nodarbinātības pamatnostādnes 
nav pilnībā jāpārskata, bet gan jāgroza to konkrēti punkti. Lai gan referente atbalsta Komisiju 
saistībā ar nodarbinātības pamatnostādņu paskaidrojuma rakstiem, viņa arī aicina pārskatīt 
pašas pamatnostādnes, lai palielinātu nepieciešamo izmaiņu uzskatāmību. Ierosinātie 
grozījumi nodarbinātības pamatnostādnēs jo īpaši saistīti ar Lisabonas stratēģijas sociālās 
dimensijas nostiprināšanu (un tādējādi ar uzskatāmību), ar nodarbinātības kvalitāti 
pamatnostādnēs, ieviešot līdzsvarotu elastīguma un sociālās drošības pieeju, un ar aktīvās 
iekļautības klauzulas ieviešanu. Referente atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Komisija 
paskaidrojuma rakstos ietver Eiropas Nodarbinātības stratēģijas mērķus un paraugkritērijus. 
Uzskatāmības nolūkos viņa tomēr iesaka šo mērķu un paraugkritēriju uzskatījumu saglabāt arī 
kā pamatnostādņu pielikumu.
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