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Pakeitimas 1 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2017 

Yana Toom 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 

m. metinėje augimo apžvalgoje 

2016/2307(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 6a. perspėja dėl mažėjančios darbo 

užmokesčio dalies ES, didėjančios darbo 

užmokesčio ir pajamų nelygybės ir 

augančio dirbančiųjų skurdo; primena, 

jog 1948 m. Jungtinių Tautų visuotinėje 

žmogaus teisų deklaracijoje, kaip ir 

1919 m. Tarptautinės darbo organizacijos 

konstitucijoje, pripažįstama, kad 

darbuotojai turi uždirbti pragyvenimą 

užtikrinantį darbo užmokestį, ir visose 

žmogaus teisių deklaracijose pritariama, 

kad uždarbio turi užtekti šeimai išlaikyti; 

pabrėžia, kad iš uždarbio turi išgyventi 

darbuotojai ir jų šeimos nariai ir kad 

kiekvienas darbuotojas Europos 

Sąjungoje turėtų gauti darbo užmokestį, 

kuris ne tik užtikrintų pagrindinius 

maisto, pastogės ir aprangos poreikius, 

bet ir kurio pakaktų sveikatos apsaugai, 

švietimui, transportui, laisvalaikiui ir šiek 

tiek santaupų, skirtų nenumatytiems 

atvejams, pavyzdžiui ligoms ar 

nelaimingiems atsitikimams; pabrėžia, 

kad ES darbo užmokestis turėtų užtikrinti 

tokį deramą darbuotojų ir jų šeimos narių 

gyvenimo lygį; ragina Komisiją atlikti 

tyrimą, kaip nustatyti, ką turi apimti 

darbo užmokestis ir kaip jį įvertinti, šiuo 

tyrimu galėtų remtis socialiniai partneriai 

kaip orientacine priemone, taip pat jis 
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padėtų keistis geriausia patirtimi šioje 

srityje;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/2 

Pakeitimas 2 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Evelyn Regner, Sergio Gutiérrez Prieto 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2017 

Yana Toom 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 

m. metinėje augimo apžvalgoje 

2016/2307(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. ragina įgyvendinti politiką, kuria 

gerbiamos ir skatinamos kolektyvinės 

derybos bei pastangos užtikrinti, kad jose 

dalyvautų kuo daugiau darbuotojų, ir 

kartu siekiama nustatyti deramo lygio 
minimalų darbo užmokestį dalyvaujant 

socialiniams partneriams – viso to reikia 

siekiant užbaigti konkurencines lenktynes 

dėl žemesnių standartų darbo užmokesčio 

srityje, remti bendrą paklausą ir 

ekonomikos atsigavimą, mažinti darbo 

užmokesčio skirtumus ir kovoti su 

dirbančiųjų skurdo reiškiniu; 

27. primena, kad deramas darbo 

užmokestis svarbus ne tik socialinei 

sanglaudai užtikrinti, bet ir siekiant 

išlaikyti stiprią ekonomiką bei našią darbo 

jėgą; ragina Komisiją ir valstybes nares 

imtis tinkamų priemonių, padedančių 

didinti darbo kokybę ir sumažinti darbo 

užmokesčio skirtumus, taip pat padidinant 

minimalaus darbo užmokesčio ribas ir, 

jeigu taikoma, nustatant padorų minimalų 

darbo užmokestį; atsižvelgdamas į tai 

ragina remti ir sutvirtinti kolektyvines 

derybas ir darbuotojų poziciją darbo 

užmokesčio nustatymo sistemose, kurios 

itin svarbios siekiant užtikrinti aukšto 

lygio darbo sąlygas; mano, kad tai turėtų 

būti daroma siekiant remti bendrą 

paklausą ir ekonomikos atsigavimą, 

mažinti darbo užmokesčio skirtumus ir 

kovoti su dirbančiųjų skurdu; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad ES 

teisės aktuose ir politikos dokumentuose 

turi būti paisoma profesinių sąjungų 

teisių ir laisvių, laikomasi kolektyvinių 

sutarčių ir vienodo elgesio su darbuotojais 

principo; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/3 

Pakeitimas 3 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2017 

Yana Toom 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 

m. metinėje augimo apžvalgoje 

2016/2307(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. įspėja, kad pernelyg dideli 

aukščiausių vadovų atlyginimai mokami 

ne tik akcininkų, bet ir darbuotojų 

sąskaita; pabrėžia, kad šie dideli darbo 

užmokesčio skirtumai neetiški, nes dėl jų 

didėja nelygybė ir mažėja įmonių 

našumas bei konkurencingumas; ragina 

Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Europos 

lygmens teisinių reikalavimų, kad biržinės 

ir akcinės bendrovės atskleistų visą metinę 

kompensaciją, mokamą generaliniam 

direktoriui ir vyriausiems vadovams, taip 

pat visų kitų bendrovės darbuotojų 

metinio darbo užmokesčio vidurkį; 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/4 

Pakeitimas 4 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2017 

Yana Toom 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 

m. metinėje augimo apžvalgoje 

2016/2307(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

61 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 61a. pabrėžia, kad visiems turi būti 

užtikrinta visuotinė galimybė gauti 

solidarumu pagrįstą ir pakankamą 

nedarbingumo ir senatvės pensiją; 

pripažįsta sunkumus, su kuriais susiduria 

valstybės narės, norėdamos sutvirtinti 

pensijų sistemų tvarumą, tačiau pabrėžia, 

kad labai svarbu užtikrinti pensijų sistemų 

solidarumą sutvirtinant pajamų dalį ir 

nebūtinai didinant pensinį amžių; 

pabrėžia, kad labai svarbios viešosios ir 

profesinės pensijų sistemos, kurios 

užtikrina pakankamas pensines pajamas, 

gerokai viršijančias skurdo ribas ir sudaro 

galimybę pensininkams išsaugoti 

gyvenimo standartus; mano, kad 

geriausias būdas norint užtikrinti tvarias, 

saugias ir pakankamas moterų ir vyrų 

pensijas reikia padidinti bendrą užimtumo 

lygį ir visų amžių darbų kokybę, pagerinti 

darbo ir užimtumo sąlygas ir paskirti 

reikiamas papildomas viešąsias lėšas; 

mano, kad pensijų sistemos reformos be 

kitų aspektų turėtų būti sutelktos į tikrąjį 

pensinį amžių ir atitikti darbo rinkos 

pokyčius, gimstamumo lygį, sveikatos ir 

gerovės padėtį, darbo sąlygas ir 

ekonominės priklausomybės lygį; mano, 

kad vykdant šias reformas taip pat reikia 
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atsižvelgti į milijonų Europos darbuotojų, 

ypač moterų, jaunimo ir savarankiškai 

dirbančių asmenų, kurių darbas 

neužtikrintas ir netipinis, kurie patiria 

priverstinį nedarbą ir ne savo noru dirba 

ne pilną darbo dieną, padėtį;  

 

Or. en 
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13.2.2017 A8-0037/5 

Pakeitimas 5 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2017 

Yana Toom 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 

m. metinėje augimo apžvalgoje 

2016/2307(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. remia Komisijos vadinamojo vertybių 

trikampio, apimančio investicijas, 

struktūrines reformas ir atsakingus 

viešuosius finansus, koncepciją; įspėja, 

kad struktūrinės reformos kai kuriose 

valstybėse narėse vėluoja; įspėja, kad 

deficito kriterijai kai kuriose valstybėse 

narėse yra pažeidžiami ir kartais tai 

daroma reguliariai; 

5. pabrėžia, koks socialinės paramos 

sistemoms svarbus automatinio 

stabilizavimo aspektas, kad būtų galima 

reaguoti į išorės veiksnių, pvz., 

nuosmukių, poveikio sukeltas socialinio 

sukrėtimo bangas; todėl ragina valstybes 

nares įgyvendinti naują politiką, kuria 

būtų siekiama atkurti užimtumo saugumą 

teikiant aktyvią apsaugą, įskaitant 

apsaugą atleidimo iš darbo atvejais; taip 

pat ragina valstybes nares atsižvelgiant į 

TDO rekomendaciją Nr. 202, kurioje 

nustatyta minimali socialinės apsaugos 

riba, užtikrinti ir padidinti investicijas į 

socialinės apsaugos sistemas, siekiant 

užtikrinti jų veiksmingumą mažinant 

skurdą ir nelygybę bei užkertant jiems 

kelią ir tvarumą; 

Or. en 
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Pakeitimas 6 

Udo Bullmann, Maria Arena, Jutta Steinruck, Joachim Schuster, Agnes Jongerius, 

Georgi Pirinski, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Evelyn Regner 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0037/2017 

Yana Toom 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 

m. metinėje augimo apžvalgoje 

2016/2307(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. pabrėžia, kad socialiniu požiūriu 

atsakingos reformos turi būti grindžiamos 

solidarumo, integracijos, socialinio 

teisingumo ir sąžiningo turto paskirstymo 

principais – tai modelis, kuriuo 

užtikrinama lygybė ir socialinė apsauga, 

pažeidžiamų grupių apsauga ir aukštesnis 

visų piliečių gyvenimo lygis; taip pat 

pabrėžia, kad reikia perorientuoti 

Sąjungos ekonominę politiką į socialinę 

rinkos ekonomiką; 

Or. en 

 

 


