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9.3.2015 A8-0043/4 

Pakeitimas  4 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

78. palankiai vertina Komisijos pirmininko 

raginimą ES valstyb÷ms nar÷ms įvesti 

minimalių pajamų nuostatas, siekiant 

mažinti skurdą ES; ragina Komisiją 

pasiūlyti iniciatyvą, siekiant skatinti 

nustatyti minimalių pajamų nuostatas 

valstyb÷se nar÷se; pabr÷žia, kad kiekviena 

valstyb÷ nar÷ sprendžia, kokio dydžio 

minimalias pajamas nustatyti, ir kad jos 

tur÷tų atitikti specifinę atitinkamos šalies 

socialinę ir ekonominę pad÷tį; 

78. palankiai vertina Komisijos pirmininko 

raginimą ES valstyb÷ms nar÷ms įvesti 

minimalių pajamų nuostatas, siekiant 

mažinti skurdą ES; ragina valstybes nares 

pažeidžiamiausiems visuomen÷s nariams 

užtikrinti galimybes patekti į darbo rinką 

ir gauti pakankamą pajamų paramą; 

ragina Komisiją pateikti pasiūlymą d÷l ES 

lygmens pakankamų minimalių pajamų 

schemų, kurios užtikrintų didesnę 

socialinę valstybių narių konvergenciją ir 

pad÷tų siekti skurdo mažinimo tikslo 

pagal strategiją „Europa 2020“; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/5 

Pakeitimas  5 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

79 dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 79. pabr÷žia, kad reikia skubiai užtikrinti 

ES lygmens visuotinę minimalaus darbo 

užmokesčio sistemą ir pateikti pasiūlymą 

d÷l ES lygmens minimaliųjų standartų ir 

minimalaus darbo užmokesčio normų 

nustatymo; ragina Komisiją teis÷s aktais 

įtvirtinti ES minimalaus darbo 

užmokesčio politiką, kuri, įtvirtinant 

minimalų darbo užmokestį, pad÷tų 

stabilizuoti darbo užmokesčio pokyčius 

ES ir užkirstų kelią abipusiam darbo 

užmokesčio dempingui; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/6 

Pakeitimas  6 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

47 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

47. primena, kad deramas darbo 

užmokestis svarbus ne tik socialinei 

sanglaudai užtikrinti, bet ir siekiant 

išlaikyti tvirtą ekonomikos atsigavimą ir 

našią ekonomiką; ragina Komisiją ištirti 

minimalaus darbo užmokesčio įvedimo 

valstyb÷se nar÷se poveikį, visų pirma 

mažinant minimalaus darbo užmokesčio 

skirtumus; ragina Komisiją surengti 

konferenciją Europos minimalaus darbo 

užmokesčio sistemos klausimais; 

47. primena, kad minimalus darbo 

užmokestis tur÷tų atlikti pagrindinį 

vaidmenį siekiant kovoti su skurdu, 

užtikrinti, kad pajamų iš darbo pakaktų 

apsisaugoti nuo skurdo, ir kad tod÷l 

užimtumas iš tiesų yra geriausia apsauga 

nuo skurdo, bent jau žvelgiant iš pinigų 

politikos perspektyvos; ragina Komisiją 

ištirti minimalaus darbo užmokesčio 

įvedimo valstyb÷se nar÷se poveikį, visų 

pirma mažinant minimalaus darbo 

užmokesčio skirtumus; ragina Komisiją 

surengti konferenciją Europos minimalaus 

darbo užmokesčio sistemos klausimais; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/7 

Pakeitimas  7 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

O konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 O. kadangi d÷l pakankamos socialin÷s 

apsaugos schemų, pvz., pilietyb÷s ir 

minimalaus darbo užmokesčio schemų, 

nebuvimo did÷ja skurdas ir socialin÷ 

atskirtis; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0043/8 

Pakeitimas  8 

Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0043/2015 

Sergio Gutiérrez Prieto 

Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

55. palankiai vertina tai, kad sumaž÷jo 

jaunimo nedarbo lygis, bet pabr÷žia, kad jis 

vis dar kelia didelį nerimą ir yra sumaž÷jęs 

nebūtinai vien tik d÷l darbo vietų kūrimo; 

pabr÷žia, kad taip pat padid÷jo su darbu 

susijęs nesaugumas ir nepakankamas 

užimtumas ir kad 43 proc. jaunimo tenka 

dirbti mažų garantijų sąlygomis, pagal ne 

savo noru pasirinktas darbo ne visą darbo 

dieną sutartis arba fiktyvų savarankišką 

darbą; 

55. palankiai vertina tai, kad kai kuriose 

valstyb÷s nar÷se sumaž÷jo jaunimo 

nedarbo lygis, bet pabr÷žia, kad jis vis dar 

kelia didelį nerimą ir yra sumaž÷jęs 

nebūtinai vien tik d÷l darbo vietų kūrimo; 

pabr÷žia, kad taip pat padid÷jo su darbu 

susijęs nesaugumas ir nepakankamas 

užimtumas ir kad 43 proc. jaunimo tenka 

dirbti mažų garantijų sąlygomis, pagal ne 

savo noru pasirinktas darbo ne visą darbo 

dieną sutartis arba fiktyvų savarankišką 

darbą; 

Or. en 

 

 


