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Pakeitimas 1
Marian Harkin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. palankiai vertina septintąją ir aštuntąją 
pažangos ataskaitas ir ragina Komisiją 
2014 m. šeštojoje ekonominės ir socialinės 
sanglaudos ataskaitoje išnagrinėti, kokį 
ilgalaikį poveikį turi dėl ekonomikos krizės 
vis labiau mažėjanti Europos regionų 
sanglauda ir kokių priemonių reikėtų imtis 
norint sumažinti šiuos skirtumus;

1. palankiai vertina septintąją ir aštuntąją 
pažangos ataskaitas ir ragina Komisiją 
2014 m. šeštojoje ekonominės ir socialinės 
sanglaudos ataskaitoje išnagrinėti, kokį 
ilgalaikį poveikį turi dėl ekonomikos krizės 
vis labiau mažėjanti Europos šalių ir 
regionų sanglauda ir kokių priemonių 
reikėtų imtis norint sumažinti šiuos 
skirtumus, ypač programoje dalyvaujančių 
ir nedalyvaujančių šalių sanglaudos 
skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 2
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad BVP turėtų likti vienu iš 
pagrindinių kriterijų siekiant nustatyti 
tinkamumą gauti regioninės politikos 
pagalbą, tačiau jį turi papildyti kiti 
pažeidžiamiausių regionų nustatymo 
rodikliai; pabrėžia, kad vien BVP negali 
pateikti visapusiško regioninės plėtros ir 
socialinės sanglaudos vaizdo, nes 
vertinant jį neatsižvelgiama į atitinkamus 
socialinius veiksnius, pvz., pajamų 
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skirtumus ir nedarbą;

Or. en

Pakeitimas 3
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją remti konkrečias 
priemones, kuriomis siekiama sukurti 
daugiau tvarių darbo vietų, investuoti į 
švietimą regionų ir vietos plėtros srityje, 
skatinti verslumą vietos lygmeniu ir 
sukurti naujas finansų priemones, skirtas 
įmonėms ir ypač mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ), siekiant kovoti su 
didėjančiu nedarbu, skurdu ir socialine 
atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 4
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pripažįsta, kad didelė dalis Europos 
socialinio fondo (ESF) išlaidų skirta tam, 
kad būtų skatinama kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų, remiama palankių 
sąlygų neturinčių grupių integracija ir 
dalyvavimas ir kuriama visiems prieinama 
įtrauki visuomenė; vis dėlto pabrėžia, kad 
krizės sąlygomis daugiau dėmesio reikėtų 
skirti tam, kad Europos socialinio fondo 
(ESF) parama būtų veiksmingai 
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nukreipta į vietos ir regioninių skirtumų 
mažinimą ir kovą su socialine atskirtimi, 
galimybių įsidarbinti suteikimą, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms ir jaunimui, 
ir į tai, kad moterims būtų padėta vėl 
integruotis į darbo rinką mažinant 
segregaciją pagal lytį;

Or. en

Pakeitimas 5
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema 
kvalifikacija lemia nedarbą, kurio
pasekmė yra skurdas;

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad jie turi gauti pasiūlymą, atitinkantį jų 
poreikius, nesvarbu, ar jie yra susiję su 
švietimu, mokymu ar darbu; šiuo atžvilgiu 
atkreipia dėmesį į Jaunimo garantijų 
iniciatyvos svarbą mokyklos nebaigusiems 
asmenims; pabrėžia, kad norint sumažinti 
mokyklos nebaigusių asmenų skaičių, 
svarbu užtikrinti, kad švietimo sistema 
būtų įtrauki ir suteiktų vienodas 
galimybes visiems jauniems asmenims; 
pabrėžia, kad reikia rasti sprendimus 
siekiant integruoti šį žemos kvalifikacijos 
jaunimą į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, 
kad žema kvalifikacija gali lemti didesnę 
nedarbo riziką, kurios pasekmė yra 
didesnė skurdo rizika;

Or. en

Pakeitimas 6
Lívia Járóka
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema 
kvalifikacija lemia nedarbą, kurio pasekmė 
yra skurdas;

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką ir šiuo tikslu suteikti jiems 
prieinamas ir kokybiškas profesinio 
rengimo arba praktinio mokymo 
paslaugas, kad jie galėtų įgyti rinkoje 
paklausius įgūdžius, atsižvelgiant į tai, kad 
žema kvalifikacija lemia nedarbą, kurio 
pasekmė yra skurdas ir socialinės 
problemos, susijusios su atskirtimi, 
socialiniu susvetimėjimu ir nesugebėjimu 
sukurti savarankišką gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 7
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema 
kvalifikacija lemia nedarbą, kurio pasekmė 
yra skurdas;

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema 
kvalifikacija lemia nedarbą, kurio pasekmė 
yra skurdas; todėl ESF indėlis yra labai 
svarbus užtikrinant, kad daugiau jaunų 
asmenų gautų pagalbą ir tęstų mokslą bei 
įgytų darbui ir profesinei veiklai 
reikalingų kvalifikacijų, taip pat 
užtikrinant didesnes galimybes dalyvauti 
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aukštos kokybės švietimo sistemoje ir 
specialiuose projektuose, skirtuose 
vaikams iš palankių sąlygų neturinčių 
grupių ir mažumų;

Or. en

Pakeitimas 8
Marian Harkin

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema 
kvalifikacija lemia nedarbą, kurio pasekmė 
yra skurdas;

2. pažymi, kad didelis mokyklos 
nebaigusių asmenų skaičius kai kuriuose 
regionuose stipriai viršija 10 proc. tikslą ir 
kad dėl to reikia rasti sprendimus siekiant 
integruoti šį žemos kvalifikacijos jaunimą į 
darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad žema 
kvalifikacija lemia nedarbą, kurio pasekmė 
yra skurdas; ragina valstybes nares 
skatinti teikti tinkamas profesinio 
rengimo ir praktinio mokymo paslaugas 
tiems, kuriems jos bus naudingos;

Or. en

Pakeitimas 9
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
patvirtinti augimui palankią politiką ir 
suteikti prioritetą išlaidoms švietimo, 
mokymosi visą gyvenimą, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, nes vien griežto 
taupymo priemonių nepakanka kovojant 
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su dabartine ekonomikos krize;

Or. en

Pakeitimas 10
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad jaunimo užimtumo 
padėtis labai priklauso nuo bendros 
ekonominės padėties, todėl svarbu remti, 
nukreipti ir stebėti jaunimo perėjimą iš 
švietimo sistemos prie profesinio 
gyvenimo; taigi Komisija galėtų suderinti 
visus būsimus pasiūlymus dėl politikos 
šioje srityje su iniciatyvomis „Judus 
jaunimas“ ir „Jaunimo galimybės“;

Or. en

Pakeitimas 11
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad užimtumo lygis kai 
kuriuose regionuose vis dar yra mažesnis 
negu 60 proc. ir kad daugelis regionų savo 
nacionalinių tikslų nevykdo net 20–25 
proc., o tai daro itin neigiamą poveikį 
jaunimui, moterims, vyresniems asmenims 
ir neįgaliesiems, kurių užimtumui
užtikrinti reikia ypatingų priemonių, ypač
atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose
izoliuotose gyvenvietėse jau daugelis kartų 

3. pabrėžia, kad užimtumo lygis kai 
kuriuose regionuose vis dar yra mažesnis 
negu 60 proc. ir kad daugelis regionų savo 
nacionalinių tikslų nevykdo net 20–
25 proc., o tai daro itin neigiamą poveikį 
jaunimui, moterims, vyresniems asmenims 
ir neįgaliesiems; pabrėžia, kad tam tikros 
kovos su krize priemonės daro neigiamą 
poveikį sanglaudai ir taikant jas skirtumai 
ES iš esmės padidėjo; pabrėžia, kad 
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neturi darbo ir dėl to kyla ypatingas 
pavojus socialiai atskirtoms gyventojų 
grupėms;

siekiant užtikrinti didelės rizikos grupių 
užimtumą arba sukurti jiems skirtas 
alternatyvias užimtumo galimybes, reikia 
tikslinių priemonių, padedančių kurti 
darbo vietas, suteikti galimybes mokytis ir 
išsaugoti darbo vietas; pabrėžia, kad tam 
tikrose izoliuotose gyvenvietėse jau 
daugelis kartų neturi darbo ir dėl to kyla 
ypatingas pavojus socialiai atskirtoms 
gyventojų grupėms; 

Or. en

Pakeitimas 12
Marian Harkin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad užimtumo lygis kai 
kuriuose regionuose vis dar yra mažesnis 
negu 60 proc. ir kad daugelis regionų savo 
nacionalinių tikslų nevykdo net 20–25 
proc., o tai daro itin neigiamą poveikį 
jaunimui, moterims, vyresniems asmenims 
ir neįgaliesiems, kurių užimtumui 
užtikrinti reikia ypatingų priemonių, ypač 
atsižvelgiant į tai, kad kai kuriose 
izoliuotose gyvenvietėse jau daugelis kartų 
neturi darbo ir dėl to kyla ypatingas 
pavojus socialiai atskirtoms gyventojų 
grupėms;

3. pabrėžia, kad užimtumo lygis kai 
kuriuose regionuose vis dar yra mažesnis 
negu 60 proc. ir kad daugelis regionų savo 
nacionalinių tikslų nevykdo net 20–
25 proc., o tai daro itin neigiamą poveikį 
jaunimui, moterims, vyresniems asmenims, 
slaugytojams ir neįgaliesiems; tokių 
asmenų užimtumui užtikrinti reikia 
ypatingų priemonių, ypač atsižvelgiant į 
tai, kad kai kuriose izoliuotose 
gyvenvietėse jau daugelis kartų neturi 
darbo ir dėl to kyla ypatingas pavojus 
socialiai atskirtoms gyventojų grupėms;

Or. en

Pakeitimas 13
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. primena, kad užimtumo lygis išliko 
gerokai žemesnis, palyginti su strategijoje 
„Europa 2020“ užsibrėžtu tikslu pasiekti, 
kad iki 2020 m. bent 75 proc. 20–64 metų 
gyventojai turėtų darbą; atkreipia dėmesį į 
tai, kad, nors jokių konkrečių užimtumo 
lygio tikslų regioniniu lygmeniu nėra, ES 
valstybės narės yra individualiai 
nustačiusios nacionalinius tikslus, kurie 
daugeliu atvejų nėra pasiekti, nes finansų 
ir ekonomikos krizė turėjo stiprų 
asimetrinį poveikį regioninėms darbo 
rinkoms, pirmiausia Pietų Europos šalyse, 
kuriose labai išaugo jaunimo nedarbas;

Or. en

Pakeitimas 14
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. atkreipia dėmesį į nustatytus 
skirtumus tarp aukščiausių regioninių 
užimtumo rodiklių ES, pasiektų Šiaurės ir 
Vidurio Europoje, pirmiausia Vokietijoje, 
Nyderlanduose, Austrijoje, Švedijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje, ir žemiausių 
regioninių užimtumo rodiklių pietiniuose 
Ispanijos, Italijos, Graikijos, Vengrijos, 
Kipro ir Portugalijos regionuose;

Or. en

Pakeitimas 15
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų 
paradoksą, pabrėžia, kad pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių 
regionuose šeimų, kurioms gresia skurdas, 
ir materialinį nepriteklių kenčiančių
šeimų, kurių užimtumo lygis yra labai 
žemas ir kurioms gresia atskirtis, skaičius 
yra žymiai didesnis; visų pirma tai yra 
šeimos, kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir 
jo vaikai, šeimos, slaugančios neįgalų 
šeimos narį, arba vyresni priešpensinio 
amžiaus asmenys, kuriems ypač 
reikalingas dėmesys įgyvendinant 
tinkamumo visiems principą, įskaitant
fizinį prieinamumą ir prieinamumą 
informacijos ir komunikacijos srityse, 
kurio įgyvendinimo lygis, atsižvelgiant ir į 
demografinius pokyčius, turėtų būti 
įvertintas pasitelkiant objektyvius ir 
palyginamus rodiklius.

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų 
paradoksą, pabrėžia, kad šeimų, kurioms 
gresia skurdas, ir šeimų, kenčiančių dėl 
materialinio nepritekliaus, blogėjančios 
aplinkos būklės ir prastų būsto sąlygų, 
kurių užimtumo lygis yra labai žemas ir 
kurioms gresia atskirtis ir energijos 
nepriteklius, skaičius pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių 
regionuose yra gerokai didesnis; šiuo 
atžvilgiu mano, kad yra svarbu atsižvelgti 
į fizinį prieinamumą ir prieinamumą 
informacijos ir komunikacijos srityse, 
kurio įgyvendinimo lygis turėtų būti 
įvertintas pasitelkiant objektyvius ir 
palyginamus rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 16
Marian Harkin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų 
paradoksą, pabrėžia, kad pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių 
regionuose šeimų, kurioms gresia skurdas, 
ir materialinį nepriteklių kenčiančių šeimų, 
kurių užimtumo lygis yra labai žemas ir 
kurioms gresia atskirtis, skaičius yra 
žymiai didesnis; visų pirma tai yra šeimos, 

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų 
paradoksą, pabrėžia, kad pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių 
regionuose šeimų, kurioms gresia skurdas, 
ir materialinį nepriteklių kenčiančių šeimų, 
kurių užimtumo lygis yra labai žemas ir 
kurioms gresia atskirtis, skaičius yra 
gerokai didesnis; visų pirma tai yra šeimos, 
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kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai, 
šeimos, slaugančios neįgalų šeimos narį, 
arba vyresni priešpensinio amžiaus 
asmenys, kuriems ypač reikalingas 
dėmesys įgyvendinant tinkamumo visiems 
principą, įskaitant fizinį prieinamumą ir 
prieinamumą informacijos ir 
komunikacijos srityse, kurio įgyvendinimo 
lygis, atsižvelgiant ir į demografinius 
pokyčius, turėtų būti įvertintas pasitelkiant 
objektyvius ir palyginamus rodiklius.

kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai, 
slaugytojai arba vyresni priešpensinio 
amžiaus asmenys, kuriems ypač reikalingas 
dėmesys įgyvendinant tinkamumo visiems 
principą, įskaitant fizinį prieinamumą ir
prieinamumą informacijos ir 
komunikacijos srityse, kurio įgyvendinimo 
lygis, atsižvelgiant ir į demografinius 
pokyčius, turėtų būti įvertintas pasitelkiant 
objektyvius ir palyginamus rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 17
Lívia Járóka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų 
paradoksą, pabrėžia, kad pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių 
regionuose šeimų, kurioms gresia skurdas, 
ir materialinį nepriteklių kenčiančių šeimų, 
kurių užimtumo lygis yra labai žemas ir 
kurioms gresia atskirtis, skaičius yra 
žymiai didesnis; visų pirma tai yra šeimos, 
kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai, 
šeimos, slaugančios neįgalų šeimos narį, 
arba vyresni priešpensinio amžiaus 
asmenys, kuriems ypač reikalingas 
dėmesys įgyvendinant tinkamumo visiems 
principą, įskaitant fizinį prieinamumą ir 
prieinamumą informacijos ir 
komunikacijos srityse, kurio įgyvendinimo 
lygis, atsižvelgiant ir į demografinius 
pokyčius, turėtų būti įvertintas pasitelkiant 
objektyvius ir palyginamus rodiklius.

4. turėdamas mintyje vadinamąjį miestų 
paradoksą, pabrėžia, kad pagal rodiklius 
išsivysčiusiais laikomuose sostinių 
regionuose šeimų, kurioms gresia skurdas, 
ir materialinį nepriteklių kenčiančių šeimų, 
kurių užimtumo lygis yra labai žemas ir 
kurioms gresia atskirtis, skaičius yra 
gerokai didesnis; visų pirma tai yra šeimos, 
kurias sudaro tik vienas iš tėvų ir jo vaikai, 
didelės šeimos, auginančios keturis ar 
daugiau vaikų, šeimos, slaugančios 
neįgalius šeimos narius, socialiai atskirtų 
bendruomenių nariai arba vyresni 
priešpensinio amžiaus asmenys, kuriems 
ypač reikalingas dėmesys įgyvendinant 
tinkamumo visiems principą, įskaitant 
fizinį prieinamumą ir prieinamumą 
informacijos ir komunikacijos srityse, 
kurio įgyvendinimo lygis, atsižvelgiant ir į 
demografinius pokyčius, turėtų būti 
įvertintas pasitelkiant objektyvius ir 
palyginamus rodiklius.
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Or. en

Pakeitimas 18
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad valstybių narių 
regioninių ir vietos valdžios institucijų 
keitimasis žiniomis ir bendradarbiavimas 
skatinant vystymąsi ir augimą galėtų 
padėti įveikti atotrūkį kompetencijos 
srityje ir padidinti informuotumą 
profesinio judumo tikslais; be to, reikėtų 
ir toliau remti decentralizuotą ir teritorinę 
plėtrą kaip veiksmingus būdus įveikti 
dabartinę nedarbo krizę.

Or. en

Pakeitimas 19
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atkreipia dėmesį į demokratijos 
plėtojimo vietos ir regioniniu lygmenimis 
skatinimo klausimą, kurį sprendžiant 
reikia, kad Komisija labiau politiškai 
įsipareigotų paremti pastangas sukurti 
palankią aplinką, kuri galėtų padėti 
sustiprinti vietos ir regioninių subjektų 
gebėjimą daryti įtaką ir kontroliuoti darbo 
vietų kūrimo ir savo gyventojų socialinės 
įtraukties procesą; todėl pilietinės 
visuomenės įvairovė galėtų atlikti labai 
svarbų vaidmenį įtraukiant socialinius 
partnerius į ES tikslo pasiekti integracinį 
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augimą įgyvendinimo procesą.

Or. en

Pakeitimas 20
Antigoni Papadopoulou

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją ir valstybes nares 
padidinti investicijas verslumo, verslo 
pradėjimo ir savarankiško darbo srityse, 
nes tai būdas kurti daugiau darbo vietų, 
ypač kadangi daugiau nei du trečdaliai 
darbo vietų ES privačiajame sektoriuje 
yra darbo vietos MVĮ ir labai mažose 
įmonėse; ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
regioniniam ir vietos lygmenims; be to, 
investicijos į socialinį verslą ir socialinį 
verslumą yra gera papildoma galimybė 
patenkinti socialinius poreikius, kurie 
nėra patenkinami viešosiomis gėrybėmis 
bei paslaugomis.

Or. en


