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21.10.2015 0307/2 

Pakeitimas 2 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. apgailestauja, kad nėra bendros 

nuorodos į strategijos „Europa 2020“ 

tikslą „pažangus, tvarus ir integracinis 

augimas“; pabrėžia, kad socialinė ir 

užimtumo politika neturėtų būti 

vertinama vien tik iš sąnaudų 

perspektyvos, bet ir iš ilgalaikės naudos 

perspektyvos; todėl ragina į naująją 

vertinimo sistemą įtraukti atitinkamus 

socialinius ir aplinkos apsaugos tikslus 

siekiant užtikrinti, kad konkrečioms 

šalims skirtos rekomendacijos būtų 

parengtos visoms šalims, kuriose nėra 

daroma pažanga skurdo mažinimo, 

deramų darbo vietų kūrimo, padedančio 

užtikrinti kokybišką užimtumą, mokyklos 

nebaigimo prevencijos, mokymosi visą 

gyvenimą skatinimo, efektyvaus išteklių 

naudojimo ir klimato kaitos prevencijos 

srityse; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Pakeitimas 3 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 33a. palankiai vertina sumažėjusį nedarbo 

lygį Sąjungoje; tačiau pažymi, kad 

užimtumo rodikliai vis dar yra dideli, ir 

prašo valstybių narių laikytis holistinio 

požiūrio įgyvendinant efektyvias aktyvios 

darbo rinkos politikos strategijas, kurios 

nukreiptos ir į darbo ieškančiųjų 

įdarbinimą, ir į įtraukesnę darbo rinką, 

įskaitant papildomas paramos priemones 

tiek darbo ieškantiems asmenims, tiek 

darbdaviams; pabrėžia poreikį spręsti 

gebėjimų neatitikties ir pasenusių įgūdžių 

problemas, nes tai galėtų būti viena iš 

priemonių sprendžiant ilgalaikio nedarbo 

problemą, ir mano, kad reikia geriau 

koordinuoti šias politikos sritis 

nacionaliniu ir Europos Sąjungos 

lygmenimis; taigi, ragina imtis griežtesnių 

priemonių siekiant remti ir toliau plėtoti 

veiksmingą profesinį švietimą ir mokymą, 

taip pat švietimo įstaigų, įmonių, 

darbdavių organizacijų ir kitų atitinkamų 

suinteresuotųjų subjektų 

bendradarbiavimą, ir nurodo, kad būtina 

gerinti viešųjų ir privačių įdarbinimo 

tarnybų veiklos veiksmingumą siekiant 

spręsti įgūdžių neatitikties darbo rinkai 

problemą ir palengvinti darbo paieškas 

Sąjungoje; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Pakeitimas 4 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 34a. pabrėžia, kad Tarptautinis valiutos 

fondas (TVF) ir Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizacija 

(EBPO) įspėjo apie socialines 

(dirbančiųjų skurdas) ir ekonomines 

(vidaus paklausos sumažėjimas) 

problemas, susijusias su pastaraisiais 

metais vykusia darbo užmokesčio 

devalvacija; pabrėžia, kad šiuo atžvilgiu, 

siekiant išlaikyti vidaus paklausą, labai 

svarbu nustatyti tinkamą darbo 

užmokesčio politiką, todėl darbo 

užmokesčio didinimą reikia geriau 

suderinti su produktyvumo kaita; mano, 

kad turi būti nustatytas darbo užmokesčio 

didinimo svarbos palyginamasis rodiklis, 

visų pirma tose šalyse, kur darbo 

užmokestis yra mažesnis už skurdo ribą, 

tačiau jį nustatant neturi būti pažeistas 

subsidiarumo principas; primena, kad 

minimalus darbo užmokestis tarp 

valstybių narių labai skiriasi, ir pakartoja 

savo prašymą
1
 ištirti šią padėtį, taip pat 

atlikti pirkimo galios skirtumų valstybėse 

narėse analizę; ragina valstybes nares 

nustatyti minimalų darbo užmokestį pagal 

nacionalinės teisės aktus ir praktiką ir 

apsvarstyti jo poveikį dirbančiųjų skurdui, 

namų ūkio pajamoms, bendrai paklausai 

                                                 
1
 2015 m. kovo 11 d. rezoliucijos (priimti tekstai, P8_TA(2015)0068) 46 dalis. 
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ir darbo vietų kūrimui; 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Pakeitimas 5 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

40 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 40a. mano, kad 2015 m. rekomendacijose 

aptariama beveik išimtinai darbo rinka 

nesprendžiant sumažėjusio paslaugų 

masto ar asmenims, kuriems reikalinga 

pagalba, sumažėjusios teikiamų paslaugų 

kokybės problemų; primena, kad būtina 

investuoti į ankstyvąją intervenciją ir 

prevenciją ir į aukštos kokybės, 

prieinamas ir įtraukias paslaugas, 

įskaitant švietimą nuo ankstyvo amžiaus, 

šeimos ir bendruomenės paramą, 

socialines paslaugas ir sveikatos 

priežiūros paslaugas; pabrėžia, kad 

padidėjusi paslaugų paklausa taip pat gali 

padėti sukurti nemažai darbo vietų 

socialiniame sektoriuje, jei šis klausimas 

bus veiksmingai sprendžiamas, ir kad 

sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriai 

yra svarbios sritys investicijoms į tvarią 

ekonomiką; ragina Komisiją pateikti 

ataskaitą dėl pažangos, padarytos 

plėtojant strategijos „Europa 2020“ 

iniciatyvas, susijusias su investicijomis į 

sveikatos ir socialinės priežiūros 

sektorius, kuriomis siekiama kokybiško 

užimtumo; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Pakeitimas 6 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 41a. mano, kad, nors Komisija ir 

pripažino, kad skurdo ir marginalizavimo 

mastas padidėjo
1
, nes šiuo metu skurdą 

patiria vienas iš keturių žmonių, 

apgailestauja, kad konkrečioms šalims 

skirtose rekomendacijose nėra nuorodos į 

strategijoje „Europa 2020“ nustatytą 

kovos su skurdu tikslą; ragina parengti 

išsamią kovos su skurdu strategiją, kurios 

pagrindą sudarytų galimybės gauti 

deramą darbą, užtikrinantį kokybišką 

užimtumą, paslaugos ir minimalių 

pajamų bei socialinės apsaugos 

užtikrinimas, laikantis subsidiarumo 

principo; nurodo, kad geriausia skurdo 

mažinimo priemonė – švietimas, o kartu ir 

įsidarbinimo galimybių suteikimas; 

pabrėžia, kad būtina pripažinti asmenų 

įsiskolinimo didėjimą kaip padėtį, kuriai 

susidarius didėja asmeninis ir bendras 

ekonominis pažeidžiamumas; 

 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015) 0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Pakeitimas 7 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 42a. susirūpinęs pažymi, kad daugelyje 

valstybių narių sparčiai plinta kraštutinės 

skurdo formos, pvz., benamystė; ragina 

visoms valstybėms narėms parengti 

rekomendacijas dėl socialinės įtraukties 

strategijų, įskaitant kovą su kraštutinėmis 

skurdo formomis, pvz., benamyste; 

pritaria Komisijai, kad valstybės narės 

turi spręsti benamystės ir benamystės 

rizikos problemą, įgyvendindamos 

išsamias strategijas, pagrįstas prevencija, 

metodais, kuriuos taikant visų pirma 

užtikrinamas būstas, reglamentų ir 

praktikos, susijusių su iškeldinimu, 

persvarstymu ir galimybe turėti iš tikrųjų 

prieinamą būstą, kuris užtikrina 

stabilumą, taip pat sustabdyti benamių 

kriminalizavimą; ragina gerinti 

tarptautinį keitimąsi geriausia patirtimi ir 

abipusį mokymąsi ir pripažįsta Europos 

Sąjungos užimtumo ir socialinių 

inovacijų programos (EASI) vaidmenį 

šioje srityje; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Pakeitimas 8 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas 

2015/2210(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 42b. atkreipia dėmesį į Komisijos 

rekomendaciją sveikatos priežiūros 

sistemas pertvarkyti taip, kad jos atitiktų 

savo paskirtį visiems asmenims suteikti 

galimybes naudotis kokybiška sveikatos 

priežiūra, įskaitant galimybes gauti 

įperkamų vaistų, visų pirma skirtų gyvybei 

gelbėti, ir užtikrinti pagarbą sveikatos 

priežiūros darbuotojų teisėms; pastebi, 

kad dėl krizės kai kurios valstybės narės 

neužtikrino visapusės visuomenės 

sveikatos apsaugos; 

Or. en 

 

 


