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Pakeitimas 1
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atsižvelgdamas į savo 2013 m. birželio 
11 d. rezoliuciją dėl socialinio būsto 
Europos Sąjungoje (2012/2293(INI)),

Or. en

Pakeitimas 2
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. atsižvelgdamas į savo 2013 m. liepos 
4 d. rezoliuciją „Krizės poveikis 
pažeidžiamų grupių galimybėms gauti 
priežiūros paslaugas“ (2013/2044(INI)),

Or. en

Pakeitimas 3
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 9 d. 
Europos Parlamento Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto surengtą 
viešąjį klausymą tema „Trejeto vaidmens 
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ir veiksmų euro zonos programos šalyse 
užimtumo ir socialiniai aspektai“,

Or. en

Pakeitimas 4
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
1 b nurodomoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. atsižvelgdamas į 2014 m. sausio mėn. 
Europos Sąjungos vidaus politikos 
generalinio direktorato Ekonomikos ir 
mokslo politikos direktorato Paramos 
ekonomikos valdymui skyriui parengtus 
keturis politikos pastabų dėl Socialinių ir 
užimtumo aspektų ir uždavinių vertinimo 
Graikijoje, Portugalijoje, Airijoje ir Kipre 
projektus,

Or. en

Pakeitimas 5
Sari Essayah

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi ekonominio koregavimo 
programos priemonės Graikijoje (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.), 
Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.), 
Portugalijoje (2011 m. gegužės mėn.) ir 
Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo 
lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei 
padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo 
ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro 

A. kadangi ekonomikos krizė ir jai įveikti 
patvirtintos ekonominio koregavimo 
programos priemonės Graikijoje (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.), 
Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.), 
Portugalijoje (2011 m. gegužės mėn.) ir 
Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo 
lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei 
padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo 
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grupė, Europos centrinis bankas (ECB) ir 
Komisija,

ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro 
grupė, Europos centrinis bankas (ECB), 
atitinkamos valstybės narės ir Komisija;

Or. fi

Pakeitimas 6
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi ekonominio koregavimo 
programos priemonės Graikijoje (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.), 
Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.), 
Portugalijoje (2011 m. gegužės mėn.) ir 
Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo 
lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei 
padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo 
ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro 
grupė, Europos centrinis bankas (ECB) ir 
Komisija,

A. kadangi ypač sudėtinga Graikijos, 
Airijos, Portugalijos ir Kipro ekonominė 
padėtis turėjo tiesioginį ir netiesioginį 
poveikį užimtumo lygiui ir skaudžių 
pasekmių socialinei padėčiai; kadangi, nors 
visas programas oficialiai pasirašė 
Komisija, jas suplanavo ir jų sąlygas 
nustatė kartu TVF, Euro grupė, Europos 
centrinis bankas (ECB) ir Komisija;

Or. es

Pakeitimas 7
Regina Bastos

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi ekonominio koregavimo 
programos priemonės Graikijoje (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.), 
Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.), 
Portugalijoje (2011 m. gegužės mėn.) ir 
Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo 

A. kadangi tuo metu, kai kilo bendra 
ekonomikos ir finansų krizė ir prastėjo jų 
ekonominė padėtis, Graikija (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.), 
Airija (2010 m. gruodžio mėn.), 
Portugalija (2011 m. gegužės mėn.) ir 
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tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo 
lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei 
padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo 
ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro 
grupė, Europos centrinis bankas (ECB) ir
Komisija,

Kipras (2013 m. birželio mėn.) paprašė 
ES, euro zonos valstybių narių ir 
Tarptautinio valiutos fondo finansinės 
paramos ir sutiko įgyvendinti ekonominio 
koregavimo programas, apimančias 
priemones, kurios turėjo tiesioginį ir 
netiesioginį poveikį užimtumo lygiui ir 
daugelio žmonių gyvenimo sąlygoms;
kadangi, nors visas programas oficialiai 
pasirašė Komisija, jas suplanavo ir jų 
sąlygas nustatė kartu TVF, Euro grupė, 
Europos centrinis bankas (ECB), Komisija 
ir valstybės narės, kurioms reikėjo suteikti 
pagalbą;

Or. pt

Pakeitimas 8
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi ekonominio koregavimo 
programos priemonės Graikijoje (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.),
Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.),
Portugalijoje (2011 m. gegužės mėn.) ir 
Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo 
lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei 
padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo 
ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro 
grupė, Europos centrinis bankas (ECB) ir
Komisija,

A. kadangi ilgainiui Graikijoje, Airijoje, 
Portugalijoje ir Kipre susidariusio 
makroekonominio disbalanso mažinimas
turėjo tiesioginį ir netiesioginį poveikį 
užimtumo lygiui ir skaudžių pasekmių 
socialinei padėčiai; kadangi, be euro zonos 
šalių ir tarptautinės bendruomenės 
solidarumo, šios padėties pasekmės būtų 
buvusios daug blogesnės; kadangi, nors 
visas programas pasirašė Taryba ir 
atitinkamų šalių vyriausybės, jas 
suplanavo ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, 
Euro grupė, Europos centrinis bankas 
(ECB), Komisija ir finansinės paramos 
prašančių valstybių vyriausybės;

Or. en
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Pakeitimas 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi ekonominio koregavimo 
programos priemonės Graikijoje (2010 m. 
gegužės mėn. ir 2012 m. kovo mėn.), 
Airijoje (2010 m. gruodžio mėn.), 
Portugalijoje (2011 m. gegužės mėn.) ir 
Kipre (2013 m. birželio mėn.) turėjo 
tiesioginį ir netiesioginį poveikį užimtumo 
lygiui ir skaudžių pasekmių socialinei 
padėčiai; kadangi, nors visas programas 
oficialiai pasirašė Komisija, jas suplanavo 
ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, Euro 
grupė, Europos centrinis bankas (ECB) ir 
Komisija,

A. kadangi ekonomikos krizė ir
koregavimo programos priemonės 
Graikijoje (2010 m. gegužės mėn. ir 
2012 m. kovo mėn.), Airijoje (2010 m. 
gruodžio mėn.), Portugalijoje (2011 m. 
gegužės mėn.) ir Kipre (2013 m. 
birželio mėn.) turėjo tiesioginį ir 
netiesioginį poveikį užimtumo lygiui ir 
socialinei padėčiai; kadangi, nors visas 
programas oficialiai pasirašė Komisija, jas 
suplanavo ir jų sąlygas nustatė kartu TVF, 
Euro grupė, Europos centrinis bankas 
(ECB) ir Komisija;

Or. en

Pakeitimas 10
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi vadinamųjų ekonominės ir 
finansinės paramos programų paskirtis 
yra pasiekti tris viešai paskelbtus 
pagrindinius tikslus: sumažinti biudžeto 
disbalansą, padidinti konkurencingumą ir 
paremti bankus, tačiau praktiškai 
pritaikius šias priemones darbuotojų 
pajamos buvo tiesiogiai perduotos finansų 
ir ekonomikos monopolijoms; kadangi 
Portugalijoje įgyvendinant fiskalinio 
konsolidavimo politiką prasidėjo šalies 
nuosmukis, o darbuotojams teko prisiimti 
didesnę mokestinę naštą; kadangi 
tariamai siekiant užtikrinti 
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konkurencingumą panaikintas darbo 
santykių reguliavimas, labai smarkiai 
sumažintas darbuotojų darbo užmokestis, 
o žmonės ir šalis iš esmės nuskurdinti;

Or. pt

Pakeitimas 11
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi fiskalinio ir biudžeto 
konsolidavimo politika yra atsakas į 
Graikijos, Kipro, Portugalijos ir Airijos 
ekonominę bei socialinę padėtį, o ne 
tokios padėties priežastis;

Or. es

Pakeitimas 12
Marian Harkin

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi regresyvios biudžeto 
priemonės daro neproporcingai didelį 
poveikį mažas pajamas gaunančių 
asmenų grupėms, todėl atsiranda didesnis 
skurdas, nepriteklius ir nelygybė sveikatos 
srityje, nes mažas pajamas gaunančių 
asmenų grupės yra itin priklausomos nuo 
valstybinių sveikatos priežiūros sistemų;

Or. en
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Pakeitimas 13
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi įgyvendinta ekonominio 
koregavimo programa vykdyta dėl ypač 
sudėtingos šių šalių ekonominės padėties, 
dėl kurios net buvo kilusi žlugimo grėsmė;

Or. es

Pakeitimas 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl griežtos taupymo politikos 
didėja nedarbas ir mažėja darbo 
užmokestis, didėja emigruojančių aukštos 
kvalifikacijos ir kvalifikuotų darbuotojų 
bei jaunų žmonių skaičius ir mažiau 
investuojama į švietimą, taigi dėl to 
mažėja darbuotojų našumas;

Or. pt

Pakeitimas 15
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi užtikrinus šių keturių šalių 
ekonomikos ir fiskalinį tvarumą, 
labiausiai reikia stengtis spręsti 
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socialinius klausimus, ypatingą dėmesį 
skiriant darbo vietų kūrimui;

Or. es

Pakeitimas 16
Emer Costello

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 9 straipsnyje teigiama: 
„įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga“,

B. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 9 straipsnyje nustatyta: 
„įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga“;

Or. en

Pakeitimas 17
Emer Costello

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 36 straipsnyje 
Sąjunga įpareigojama, siekiant „skatinti 
Sąjungos socialinę ir teritorinę 
sanglaudą“, pagal Sutartis pripažinti ir 
gerbti „teisę naudotis bendrus 
ekonominius interesus tenkinančiomis 
paslaugomis, numatytomis nacionalinių 
teisės aktų ir praktikos“; kadangi SESV 
14 straipsnyje nustatyta, kad, 
„atsižvelgdamos į tai, kokią vietą tarp 
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Sąjungos bendrųjų vertybių užima 
bendrus ekonominius interesus 
tenkinančios paslaugos ir koks yra jų 
vaidmuo skatinant socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, Sąjunga ir valstybės narės 
pagal savo atitinkamus įgaliojimus ir 
Sutarčių taikymo sritį rūpinasi, kad tokios 
paslaugos būtų pagrįstos principais ir 
sąlygomis, ypač ekonominėmis ir 
finansinėmis, kurios leistų joms atlikti 
savo užduotis“; kadangi SESV 
345 straipsnyje nustatyta, kad Sutartys 
„jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių 
normų, reglamentuojančių nuosavybės 
sistemą“; ir kadangi Protokole Nr. 26 dėl 
bendrus interesus tenkinančių paslaugų 
išsamiai išdėstytos bendros Sąjungos 
vertybės, susijusios su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 18
Emer Costello

Nuomonės projektas
E konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

E. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje numatyta, inter alia, teisė į 
kolektyvines derybas ir veiksmus 
(28 straipsnis), apsauga nepagrįsto 
atleidimo iš darbo atveju (30 straipsnis), 
tinkamos ir teisingos darbo sąlygos 
(31 straipsnis), teisės gauti socialinio 
draudimo pašalpas ir naudotis socialinėmis 
paslaugomis pripažinimas ir gerbimas ir, 
siekiant kad „būtų įveiktas skurdas ir 
socialinė atskirtis“, teisė į tai, kad „būtų 
užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos 
visiems neturintiems pakankamai lėšų“ 
(34 straipsnis), teisė į profilaktinę sveikatos 
priežiūrą ir teisę į gydymą (35 straipsnis) ir 
teisės naudotis bendrus ekonominius 

E. kadangi Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje numatyta, inter alia, teisė į 
kolektyvines derybas ir veiksmus 
(28 straipsnis), apsauga nepagrįsto 
atleidimo iš darbo atveju (30 straipsnis), 
tinkamos ir teisingos darbo sąlygos 
(31 straipsnis), teisės gauti socialinio 
draudimo pašalpas ir naudotis socialinėmis 
paslaugomis pripažinimas ir gerbimas ir, 
siekiant kad „būtų įveiktas skurdas ir 
socialinė atskirtis“, teisė į tai, kad „būtų 
užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos 
visiems neturintiems pakankamai lėšų“ 
(34 straipsnis), teisė į profilaktinę sveikatos 
priežiūrą ir teisė į gydymą (35 straipsnis) ir 
teisės naudotis bendrus ekonominius 
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interesus tenkinančiomis paslaugomis 
gerbimas (36 straipsnis),

interesus tenkinančiomis paslaugomis 
pripažinimas ir gerbimas (36 straipsnis);

Or. en

Pakeitimas 19
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
F a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Fa. kadangi, remiantis 2013 m. 
spalio mėn. ES užimtumo ir socialinės 
padėties ketvirčio apžvalga, didelis 
Graikijos, Portugalijos ir Airijos BVP 
sumažėjimas labiausiai pasireiškė 
užimtumo lygio sumažėjimu;

Or. en

Pakeitimas 20
Regina Bastos

Nuomonės projektas
G konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 
2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatui 
„Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens stiprinimas“ ir jos pasiūlymui 
parengti pagrindinių užimtumo ir 
socialinių rodiklių suvestinę ir ją įtraukti į 
makroekonominio disbalanso procedūrą 
(MDP) ir bendrą užimtumo ataskaitą 
(BUA), tačiau apgailestauja, kad šių 
rodiklių nepakako siekiant išsamiai 
paaiškinti valstybių narių užimtumo ir 
socialinę padėtį bei jų tarpusavio 
priklausomybę; kadangi Parlamento 

G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 
2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatui 
„Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens stiprinimas“ ir bendrai užimtumo 
ataskaitai (BUA);
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rezoliucijoje pabrėžiama būtinybė 
užtikrinti, kad šia stebėsena būtų siekiama 
sumažinti valstybių narių socialinius 
skirtumus,

Or. pt

Pakeitimas 21
Emer Costello

Nuomonės projektas
G konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 
2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatui 
„Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens stiprinimas“ ir jos pasiūlymui 
parengti pagrindinių užimtumo ir socialinių 
rodiklių suvestinę ir ją įtraukti į 
makroekonominio disbalanso procedūrą 
(MDP) ir bendrą užimtumo ataskaitą 
(BUA), tačiau apgailestauja, kad šių 
rodiklių nepakako siekiant išsamiai 
paaiškinti valstybių narių užimtumo ir 
socialinę padėtį bei jų tarpusavio 
priklausomybę; kadangi Parlamento 
rezoliucijoje pabrėžiama būtinybė 
užtikrinti, kad šia stebėsena būtų siekiama 
sumažinti valstybių narių socialinius 
skirtumus,

G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 
2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatui 
„Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens stiprinimas“ ir jos pasiūlymui 
kaip pirmą žingsnį kuriant EPS socialinį 
matmenį parengti pagrindinių užimtumo ir 
socialinių rodiklių suvestinę ir ją įtraukti į 
makroekonominio disbalanso procedūrą 
(MDP) ir bendrą užimtumo ataskaitą 
(BUA), tačiau apgailestavo, kad šių 
rodiklių nepakako siekiant išsamiai 
paaiškinti valstybių narių užimtumo ir 
socialinę padėtį bei jų tarpusavio 
priklausomybę; kadangi Parlamento 
rezoliucijoje pabrėžiama būtinybė 
užtikrinti, kad šia stebėsena būtų siekiama 
sumažinti valstybių narių socialinius 
skirtumus ir skatinti didesnę socialinę 
konvergenciją bei socialinę pažangą;

Or. en

Pakeitimas 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
G konstatuojamoji dalis



PE526.372v01-00 14/127 AM\1015492LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 
2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatui 
„Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens stiprinimas“ ir jos pasiūlymui 
parengti pagrindinių užimtumo ir socialinių 
rodiklių suvestinę ir ją įtraukti į 
makroekonominio disbalanso procedūrą 
(MDP) ir bendrą užimtumo ataskaitą 
(BUA), tačiau apgailestauja, kad šių 
rodiklių nepakako siekiant išsamiai 
paaiškinti valstybių narių užimtumo ir 
socialinę padėtį bei jų tarpusavio 
priklausomybę; kadangi Parlamento 
rezoliucijoje pabrėžiama būtinybė 
užtikrinti, kad šia stebėsena būtų siekiama 
sumažinti valstybių narių socialinius 
skirtumus,

G. kadangi savo 2013 m. lapkričio 21 d. 
rezoliucijoje Europos Parlamentas pritarė 
2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatui 
„Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio 
matmens stiprinimas“ ir jos pasiūlymui 
parengti pagrindinių užimtumo ir socialinių 
rodiklių suvestinę;

Or. en

Pakeitimas 23
Regina Bastos

Nuomonės projektas
H konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad 
keturiose šalyse pažanga įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ tikslus sparčiai 
mažėja (žr. 1 priedą),

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad 
keturiose šalyse pažanga įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ tikslus sparčiai 
mažėja (žr. 1 priedą); kadangi 
Portugalijoje, vertinant pagal skirtingus 
rodiklius, padėtis nevienoda: pažanga, 
daroma siekiant strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, įvairuoja ir matyti 
teigiama tendencija siekiant su švietimu 
susijusių tikslų, o užtikrinant užimtumą 
kyla daugiau sunkumų;

Or. en
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Pakeitimas 24
Phil Bennion

Nuomonės projektas
H konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad 
keturiose šalyse pažanga įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ tikslus sparčiai 
mažėja (žr. 1 priedą),

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad 
šiose keturiose šalyse pažanga
įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ 
tikslus, išskyrus susijusiuosius su švietimo 
ir mokymo įstaigų nebaigusiais ir tretinį 
išsilavinimą įgijusiais asmenimis, sparčiai 
mažėja (žr. 1 priedą);

Or. en

Pakeitimas 25
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
H konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad 
keturiose šalyse pažanga įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ tikslus sparčiai 
mažėja (žr. 1 priedą),

H. kadangi iš turimų duomenų matyti, kad 
keturiose šalyse pažanga įgyvendinant 
strategijos „Europa 2020“ tikslus sparčiai 
mažėjo (žr. 1 priedą); kadangi šiuo metu 
pagrindiniai ekonomikos rodikliai gerėja, 
tačiau to dar negalima pasakyti apie 
socialinius rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
H a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Ha. kadangi trejetui įsikišus į programos 
šalis atskleistas rimtas demokratijos 
trūkumas, nes žmonės iš tikrųjų buvo 
priversti paklusti neišrinktų, 
neatskaitingų ir neskaidrių įstaigų 
ekonominiam šantažui ir diktatui;

Or. en

Pakeitimas 27
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ha. kadangi ilgalaikės ekonominės šių 
šalių perspektyvos gerėja; kadangi šios 
gerėjančios perspektyvos turėtų pradėti 
padėti kurti naujas darbo vietas šių 
valstybių ekonomikoje ir pakeisti 
mažėjančio užimtumo tendenciją;

Or. en

Pakeitimas 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ha. kadangi įgyvendinant nuo finansinės 
paramos priklausomą politiką ne tik iš 
esmės nepavyko pasiekti svarbiausių 
Komisijos tikslų užtikrinti viešųjų finansų 
tvarumą ir finansinį stabilumą bei atkurti 
konkurencingumą, bet ir padaryta didelė 
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žala prieš krizę pasiektai pažangai tokiose 
politikos srityse kaip aplinkos apsauga ir 
sveikatos priežiūra;

Or. en

Pakeitimas 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
H b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Hb. kadangi sėkmingas Airijos pavyzdys, 
kad ji neva baigs vykdyti šią programą, 
labai nedaug kuo susijęs su realiais 
laimėjimais, darančiais įtaką žmonių 
gyvenimui; kadangi šis pavyzdys iš esmės 
tėra beprasmis informacijos pateikimas 
palankioje šviesoje, kurio paskirtis –
palaikyti Airijos vyriausybės 
įgyvendinamą politiką ir naudotis Airija 
kaip pavyzdžiu siekiant priversti 
dirbančius Pietų Europos žmones pritarti 
dar griežtesnėms taupymo priemonėms; 
kadangi iš tikrųjų Airijoje nustatytas 
didžiausias iš visų valstybių narių 
grynosios emigracijos lygis, investicijų 
suma, išreikšta Airijos BVP procentine 
dalimi, tėra 10,6 proc., o tai yra 
mažiausias rodiklis Europos Sąjungoje, 
kurios vidurkis yra 20 proc., Airijos skola 
vis dar netvari – jos santykis su BVP yra 
125 proc., o asmeninis vartojimas, 
palyginti su 2008 m., sumažėjo 12 proc.;

Or. en

Pakeitimas 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
H c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Hc. kadangi, nepaisant trejeto ir Airijos 
vyriausybės tvirtinimų, Airija, baigusi 
vykdyti šią programą, neatgavo 
ekonominio suvereniteto; kadangi Airija 
turi ne tik laikytis ES ekonomikos 
valdymo taisyklių, kaip tai daro visos kitos 
ES valstybės narės, bet ir įgyvendinti TVF 
po programos įgyvendinimo vykdomą 
stebėsenos programą bei Komisijos po 
programos įgyvendinimo vykdomą 
priežiūros programą, kurios apima 
oficialias patikras ir įgaliojimus nustatyti 
tolesnes griežtas taupymo priemones; 
kadangi tokia pat tvarka bus taikoma ir 
kitoms šalims, kai jos baigs įgyvendinti 
savo programas;

Or. en

Pakeitimas 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines 
pasekmes;

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) kartu su
nacionalinėmis vyriausybėmis visiškai 
atsako už pagal ekonominio koregavimo 
programas nustatytas sąlygas, taigi ir už jų 
socialines pasekmes;

Or. en

Pakeitimas 32
Sari Essayah

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines 
pasekmes;

1. pažymi, kad, be jokios abejonės, be 
ekonominio koregavimo programų 
socialinis krizės poveikis būtų buvęs daug 
didesnis, nei yra dabar, ir kad ES 
institucijos (ECB, Komisija ir Euro grupė) 
visiškai atsako už pagal ekonominio 
koregavimo programas nustatytas sąlygas, 
taigi ir už jų socialines pasekmes, palyginti 
su pasekmėmis, kurių būtų atsiradę 
neįgyvendinus ekonominio koregavimo 
programų;

Or. fi

Pakeitimas 33
Regina Bastos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines 
pasekmes;

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visapusiškai 
dalyvauja rengiant ekonominio 
koregavimo programas;

Or. pt

Pakeitimas 34
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
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nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines 
pasekmes;

nustatytas sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 35
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines 
pasekmes;

1. pažymi, kad už galutinių sprendimų 
priėmimą atsakingos institucijos yra Euro 
grupė, TVF ir atitinkamos valstybės narės; 
pažymi, kad tie sprendimai buvo 
grindžiami TVF, Komisijos ir ECB 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
nustatytas sąlygas, taigi ir už jų socialines 
pasekmes;

1. pažymi, kad ES institucijos (ECB, 
Komisija ir Euro grupė) visiškai atsako už 
pagal ekonominio koregavimo programas 
nustatytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 37
Verónica Lope Fontagné
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad, nors būtina užtikrinti 
viešųjų finansų tvarumą, Europos 
Sąjunga turi kovoti už tai, kad būtų 
užtikrinta tinkama jos piliečių socialinė 
apsauga;

Or. es

Pakeitimas 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 
visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais;

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 
visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais; pažymi, kad 
Europos Parlamentas, pavyzdžiui, 
pritardamas, inter alia, dviejų dokumentų 
rinkiniui, šešių dokumentų rinkiniui ar 
Europos semestrui, palaikė tokią pat 
neoliberalią griežtą taupymo politiką;

Or. en

Pakeitimas 39
Regina Bastos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 2. apgailestauja, kad nėra teisinio 
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visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais;

pagrindo ir kad todėl Parlamentas buvo
visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais;

Or. pt

Pakeitimas 40
Emer Costello

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 
visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais;

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 
visiškai paliktas nuošalyje visais šių 
programų etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir programų bei 
susijusių priemonių poveikio stebėjimo 
etapais;

Or. en

Pakeitimas 41
Heinz K. Becker

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 
visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais;

2. apgailestauja, kad Parlamentas buvo 
visiškai paliktas nuošalyje visais šio 
projekto etapais: parengiamuoju etapu, 
įgaliojimų suteikimo ir vykdant programas 
ir taikant susijusias priemones pasiektų 
rezultatų stebėjimo etapais; apgailestauja, 
kad nesant teisinio pagrindo visa 
procedūra negalėjo būti grindžiama 
Sutarties nuostatomis ir todėl reikėjo 
pasirinkti tarpvyriausybinį metodą, taip 
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Parlamentui nesuteikiant jokio vaidmens;

Or. en

Pakeitimas 42
Sari Essayah

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad šios programos 
parengtos be jokio poveikio vertinimo 
atliekant poveikio tyrimą ir koordinuojant 
veiklą su Užimtumo komitetu, Socialinės 
apsaugos komitetu, Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 
taryba (EPSCO) arba Komisijos nariu, 
atsakingu už užimtumo ir socialinius 
reikalus; taip pat apgailestauja, kad 
nepaisant reikšmingų socialinių pasekmių, 
nebuvo konsultuojamasi su pagal Sutartį 
įsteigtomis konsultacinėmis institucijomis, 
ypač Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetu (EESRK) ir Regionų 
komitetu (RK);

3. apgailestauja, kad šios programos 
parengtos neatlikus pakankamo poveikio 
vertinimo atliekant poveikio tyrimą ir 
koordinuojant veiklą su Užimtumo 
komitetu, Socialinės apsaugos komitetu, 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) arba 
Komisijos nariu, atsakingu už užimtumą ir 
socialinius reikalus; taip pat apgailestauja, 
kad nepaisant reikšmingų socialinių 
pasekmių, nebuvo konsultuojamasi su 
pagal Sutartį įsteigtomis konsultacinėmis 
institucijomis, ypač Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu (EESRK) ir 
Regionų komitetu (RK);

Or. fi

Pakeitimas 43
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad šios programos 
parengtos be jokio poveikio vertinimo 
atliekant poveikio tyrimą ir koordinuojant 
veiklą su Užimtumo komitetu, Socialinės 
apsaugos komitetu, Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 

3. neigiamai vertina tai, kad šios 
programos parengtos be jokio poveikio 
vertinimo atliekant poveikio tyrimą ir 
koordinuojant veiklą su Užimtumo 
komitetu, Socialinės apsaugos komitetu, 
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos 
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taryba (EPSCO) arba Komisijos nariu, 
atsakingu už užimtumo ir socialinius 
reikalus; taip pat apgailestauja, kad 
nepaisant reikšmingų socialinių pasekmių, 
nebuvo konsultuojamasi su pagal Sutartį 
įsteigtomis konsultacinėmis institucijomis, 
ypač Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetu (EESRK) ir Regionų 
komitetu (RK);

ir vartotojų reikalų taryba (EPSCO) arba 
Komisijos nariu, atsakingu už užimtumą ir 
socialinius reikalus; taip pat apgailestauja, 
kad nepaisant reikšmingų socialinių 
pasekmių, nebuvo konsultuojamasi su 
pagal Sutartį įsteigtomis konsultacinėmis 
institucijomis, ypač Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu (EESRK) ir 
Regionų komitetu (RK);

Or. pt

Pakeitimas 44
Marian Harkin

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja, kad šios programos 
parengtos be jokio poveikio vertinimo 
atliekant poveikio tyrimą ir koordinuojant 
veiklą su Užimtumo komitetu, Socialinės 
apsaugos komitetu, Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 
taryba (EPSCO) arba Komisijos nariu, 
atsakingu už užimtumo ir socialinius 
reikalus; taip pat apgailestauja, kad 
nepaisant reikšmingų socialinių pasekmių, 
nebuvo konsultuojamasi su pagal Sutartį 
įsteigtomis konsultacinėmis institucijomis, 
ypač Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetu (EESRK) ir Regionų 
komitetu (RK);

3. apgailestauja, kad šios programos 
parengtos be jokio poveikio vertinimo 
atliekant poveikio tyrimą ir koordinuojant 
veiklą su Užimtumo komitetu, Socialinės 
apsaugos komitetu, Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 
taryba (EPSCO) arba Komisijos nariu, 
atsakingu už užimtumą ir socialinius 
reikalus; taip pat apgailestauja, kad nebuvo 
konsultuojamasi su TDO ir, nepaisant 
reikšmingų socialinių pasekmių, su pagal 
Sutartį įsteigtomis konsultacinėmis 
institucijomis, ypač su Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 
(EESRK) ir Regionų komitetu (RK);

Or. en

Pakeitimas 45
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
3 dalies 1 punktas (naujas)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1) smerkia tai, kad daug pagal trejeto 
politikos programas taikytų nuostatų ir 
priemonių neatitinka B–E 
konstatuojamosiose dalyse nurodytų 
Sutarties principų; labai nerimauja dėl 
kišimosi į darbo užmokesčio sritį ir į 
pačias kolektyvinių derybų sistemas; 
apgailestauja, kad šiuo požiūriu Komisijai 
nepavyko atlikti savo, kaip Sutarties 
sergėtojos, vaidmens;

Or. en

Pakeitimas 46
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
3 dalies 2 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2) smerkia tai, kad tais atvejais, kai 
socialiniai partneriai pasiekė bendrą 
sutarimą, pagal trejeto nurodymus buvo 
įgyvendinama daug platesnio masto 
politika, taip nepaisant socialinių 
partnerių pasiektos darbo užmokesčio 
priemonių ir (arba) darbo rinkos reformos 
pusiausvyros;

Or. en

Pakeitimas 47
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad nuo 2008 m. 
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ES išgyveno precedento neturinčią 
ekonomikos ir finansų krizę;

Or. pt

Pakeitimas 48
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja, kad mainais į finansinę 
paramą nustatytos sąlygos sukėlė grėsmę 
ES socialiniams tikslams ir juos sužlugdė, 
nes:

– nors programos įgyvendinamos 
konkretų laikotarpį, pagal jas nustatyta 
keletas nuolatinio pobūdžio priemonių;

– šios priemonės yra itin sudėtingos ir 
daro neproporcingai didelį poveikį;

– apribojimų masto, intensyvumo ir 
trukmės nesieja pagrįstas ryšys ir 
negalima išmatuoti jų poveikio 
ekonomikai;

– vykdant programas nepaisyta 
tarpvalstybinio šalutinio poveikio ir dėl jų 
prastėja sąlygos platesnėje euro zonoje;

– kartu su priemonėmis nenustatytos 
būtinos pažeidžiamų asmenų grupių 
apsaugos priemonės ir garantijos, todėl 
paprasti žmonės verčiami prisiimti 
neproporcingai didelę griežtų taupymo 
priemonių keliamos naštos dalį;

Or. en

Pakeitimas 49
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja, kad teisingas priemonių 
paskirstymo poveikis nebuvo vienas iš 
pagrindinių koregavimo programų tikslų;

Or. en

Pakeitimas 50
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. apgailestauja, kad programos buvo 
sutelktos tik į darbo rinkos reformas ir 
griežtas taupymo priemones, kuriomis 
siekiama atkurti konkurencingumą 
mažinant minimalų darbo užmokestį, 
decentralizuojant kolektyvinių derybų 
procesą, mažinant socialines išmokas ir 
nustatant lankstesnes įdarbinimo 
taisykles, tačiau nesiimta veiksmų 
perteklių turinčiose šalyse, neatsižvelgta į 
inovacijų ir investicijų svarbą ir tinkamai 
nenumatyti skaudūs padariniai, kurių šios 
priemonės turės užimtumo lygiui;

Or. en

Pakeitimas 51
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad ES nebuvo tinkamai 
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pasirengusi spręsti kilusių problemų, ypač 
įveikti ekonominėje ir pinigų sąjungoje 
prasidėjusios didžiulės valstybių skolų 
krizės, ir neturėjo tam tinkamų 
priemonių;

Or. pt

Pakeitimas 52
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pažymi, kad nesant atitinkamų 
Europos Sąjungos institucijų ir Europos 
finansinių mechanizmų juos teko kurti 
paskubomis, todėl finansiniai ir 
instituciniai susitarimai sudaryti ne pagal 
Bendrijos metodą ir kilo su 
suderinamumu bei interesų konfliktais 
susijusių problemų, tačiau smerkia tai, 
kad Komisija veikė tik kaip skolintoja ir 
pamiršo savo pagrindinį – Sutarčių 
sergėtojos – vaidmenį; lygiai taip pat 
Europos Centrinis Bankas akivaizdžiai 
priėmė jo įgaliojimų sričiai 
nepriskiriamus sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 53
Edite Estrela

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. apgailestauja, kad, nepaisant 
Komisijos prašymų, likusios 
nepanaudotos 2007–2013 m. programos 



AM\1015492LT.doc 29/127 PE526.372v01-00

LT

ES lėšos nebuvo skubiai panaudotos 
krizei įveikti arba jos ekonominiam ir 
socialiniam poveikiui sumažinti;

Or. pt

Pakeitimas 54
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pažymi, kad pasaulinė ekonomikos ir 
finansų krizė išryškino ir padidino šių 
keturių šalių viešųjų finansų 
pažeidžiamumą;

Or. pt

Pakeitimas 55
Edite Estrela

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pažymi, kad Sutartyje nustatytas 
fiskalinis konsolidavimas turėtų būti ne 
savitikslis dalykas, o ekonomikos augimo 
ir užimtumo rėmimo priemonė; 
apgailestauja, kad ekonomikos augimo ir 
darbo vietų kūrimo darbotvarkė nebuvo 
įtraukta į fiskalinį susitarimą taip, kad 
ekonomikos augimas ir darbo vietų 
kūrimas būtų laikomi svarbiausiais ir 
fiskaliniam konsolidavimui bei valstybės 
skolos valdymui lygiaverčiais tikslais;

Or. pt
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Pakeitimas 56
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. pažymi, kad susiklostė tokia padėtis, 
kad reikėjo reaguoti skubiai, nes 
neveiklumas būtų turėjęs rimtų pasekmių, 
ir kad šios keturios šalys neturėjo jokios 
kitos pasirinkimo galimybės, tik prašyti 
finansinės paramos bankrotui išvengti;

Or. pt

Pakeitimas 57
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e. pažymi, kad trumpas koregavimo 
programų įgyvendinimo laikotarpis ir 
nesugebėjimas pateikti tikslaus gelbėjamų 
valstybių narių ekonomikos padėties 
vaizdo buvo pagrindinės šių šalių 
socialinės padėties prastėjimo priežastys;

Or. pt

Pakeitimas 58
Regina Bastos

Nuomonės projektas
3 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3f. apgailestauja, kad laiku nepastebėta, 
jog ekonominė ir socialinė padėtis šiose 
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keturiose šalyse prastėja, turint omenyje 
tai, kad taip atsitikus galėjo būti imamasi 
socialinių padarinių švelninimo 
priemonių;

Or. pt

Pakeitimas 59
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo;
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės,
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo, todėl 
reikėtų persvarstyti ir pakoreguoti 
atitinkamą ES ir šių keturių šalių politiką, 
kad būtų galima patenkinti visuomenės 
poreikius ir užtikrinti socialinę 
sanglaudą; pabrėžia, kad pasekmės darbo 
jėgos aktyvumo lygiui, ypač susijusios su 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumu, yra dar rimtesnės, nes sparčiai 
didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. en

Pakeitimas 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
įgyvendinamos neoliberalios griežto 
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struktūrinės reformos prisidėjo prie
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės, 
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar 
rimtesnės, nes sparčiai didėja atotrūkis tarp 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

taupymo programos dar labiau padidino 
struktūrinės kapitalistinės krizės poveikį ir 
prisidėjo prie dramatiškai išaugusio 
nedarbo lygio, istoriškai didelio prarastų 
darbo vietų skaičiaus ir darbo sąlygų 
blogėjimo; pabrėžia, kad pasekmės darbo 
jėgos aktyvumo lygiui yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. en

Pakeitimas 61
Sari Essayah

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės,
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. pažymi, kad ekonomikos krizė ir šiose 
keturiose šalyse vykdoma koregavimo 
politika bei struktūrinės reformos, kurios 
buvo laikomos būtinomis jos padariniams 
panaikinti, prisidėjo prie dramatiškai 
išaugusio nedarbo lygio, istoriškai didelio 
prarastų darbo vietų skaičiaus ir darbo 
sąlygų blogėjimo; pabrėžia, kad pasekmės 
darbo jėgos aktyvumo lygiui, ypač 
susijusios su socialinės apsaugos ir pensijų 
sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, nes 
sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. fi

Pakeitimas 62
Regina Bastos

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės,
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir 
tikrovės;

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika prisidėjo 
prie nedarbo ir darbo vietų praradimo 
lygio didėjimo ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad dėl strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės atotrūkio 
pasekmės užimtumo lygiui, ypač susijusios 
su socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumu, yra dar rimtesnės;

Or. pt

Pakeitimas 63
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės, 
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. pažymi, kad ypač sudėtinga šių keturių 
šalių padėtis prisidėjo prie dramatiškai 
išaugusio nedarbo lygio, istoriškai didelio 
prarastų darbo vietų skaičiaus ir darbo 
sąlygų blogėjimo; pabrėžia, kad aktyvumo 
lygio pasekmės, ypač susijusios su 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumu, yra dar rimtesnės, nes sparčiai 
didėja atotrūkis tarp strategijos „Europa 
2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. es

Pakeitimas 64
Emer Costello
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės, 
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
nepriimtinai aukšto nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir prie darbo sąlygų saugumo 
mažėjimo; pabrėžia, kad pasekmės darbo 
jėgos aktyvumo lygiui, ypač susijusios su 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumu, yra dar rimtesnės, nes sparčiai 
didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. en

Pakeitimas 65
Phil Bennion

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės, 
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. pažymi, kad ekonomikos krizė ir šiose 
keturiose šalyse vykdoma koregavimo 
politika bei struktūrinės reformos prisidėjo 
prie padidėjusio nedarbo lygio, istoriškai 
didelio prarastų darbo vietų skaičiaus ir 
darbo sąlygų blogėjimo; pabrėžia, kad 
pasekmės darbo jėgos aktyvumo lygiui,
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp tam tikrų 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. en

Pakeitimas 66
Heinz K. Becker
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės, 
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. atkreipia dėmesį į dramatiškai išaugusį
nedarbo lygį, istoriškai didelį prarastų 
darbo vietų skaičių ir darbo sąlygų 
blogėjimą; pabrėžia, kad pasekmės darbo 
jėgos aktyvumo lygiui, ypač susijusios su 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumu, yra dar rimtesnės, nes sparčiai 
didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. en

Pakeitimas 67
Marian Harkin

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus ir darbo sąlygų blogėjimo; 
pabrėžia, kad aktyvumo lygio pasekmės,
ypač susijusios su socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemų tvarumu, yra dar rimtesnės, 
nes sparčiai didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

4. pažymi, kad šiose keturiose šalyse 
vykdoma koregavimo politika ir 
struktūrinės reformos prisidėjo prie 
dramatiškai išaugusio nedarbo lygio, 
istoriškai didelio prarastų darbo vietų 
skaičiaus, nepriimtino ilgalaikių bedarbių 
skaičiaus didėjimo ir darbo sąlygų 
blogėjimo; pabrėžia, kad pasekmės darbo 
jėgos aktyvumo lygiui, ypač susijusios su 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumu, yra dar rimtesnės, nes sparčiai 
didėja atotrūkis tarp strategijos 
„Europa 2020“ tikslų ir tikrovės;

Or. en
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Pakeitimas 68
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad krizė tam tikrose 
valstybėse narėse išryškino ir padidino 
makroekonominį disbalansą ir kad todėl, 
be jokios abejonės, būtina kiekvienu
konkrečiu atveju atskirai imtis 
struktūrinių pokyčių ir reformų, itin daug 
dėmesio skiriant pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms, kad būtų 
užtikrinamas ekonomikos augimas ir 
kartu socialinė sanglauda bei užimtumas;

Or. el

Pakeitimas 69
Regina Bastos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad, remiantis Eurostato 
duomenimis, 2013 m. lapkričio mėn. 
nedarbo lygis Portugalijoje devintą 
mėnesį iš eilės mažėjo ir nukrito iki 
15,5 proc.;

Or. pt

Pakeitimas 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. susirūpinęs pažymi, kad trejetas 
nustatė reikalavimą bendrai sumažinti 
viešojo sektoriaus darbo užmokestį (netgi 
atsisakant atostogų ir kalėdinių 
priemokų) ir senatvės pensijų, nedarbo, 
ligos ir kitas socialines išmokas, taip pat 
nustatyti ilgesnes darbo valandas, taip 
prisidėdamas prie darbuotojų 
išnaudojimo; atkreipia dėmesį į tai, kad 
realiai darbo užmokestis Portugalijoje 
vidutiniškai sumažėjo 9 proc.; atkreipia 
dėmesį į tai, kad šalyse, kurioms teikiama 
finansinė parama, panaikintas ne vienas 
tūkstantis viešojo sektoriaus darbo vietų ir 
kad iš dalies pakeisti darbo teisės aktai, 
kad atleidimo iš darbo programos taptų 
paprasčiau įgyvendinamos ir pigesnės;

Or. pt

Pakeitimas 71
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad, nors fiskalinio ir biudžeto 
konsolidavimo nauda darbo vietų kūrimui 
pastebima vėliausiai, šios keturios šalys 
turi stengtis sudaryti būtinas palankias 
sąlygas tam, kad įmonės, ypač MVĮ, 
galėtų tvariai plėtoti ilgalaikę veiklą; 

Or. es

Pakeitimas 72
Alejandro Cercas
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad nepasiteisino lūkesčiai 
atkurti ekonomikos augimą ir steigti 
darbo vietas taikant vidaus devalvacijos 
priemones konkurencingumui atkurti; 
pabrėžia, kad šie lūkesčiai nepasiteisino 
todėl, kad buvo nepakankamai įvertintas 
krizės struktūrinis pobūdis ir vidaus 
paklausos, investicijų bei kreditų teikimo 
realiajai ekonomikai išlaikymo svarba; 
pabrėžia, kad gerai žinomą ekonomikos 
augimo ir užimtumo lygio mažėjimą lėmė 
ciklinis griežtų taupymo priemonių 
pobūdis ir tai, kad jas taikant kartu 
nesirūpinta ekonomikos augimu ir darbo 
vietų kūrimu;

Or. en

Pakeitimas 73
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pažymi, kad darbo rinkos reformos 
sukėlė stiprią neigiamą visuomenės 
reakciją, kuri atsirado dėl nepakankamo 
socialinio dialogo, taip pat dėl techninio ir 
politinio skirtingų reformos dalių 
teisėtumo trūkumo ir visiško nuoseklios 
Europos holistinės vizijos, pagal kurią į 
programas būtų įtraukti vidutinės trukmės 
ir ilgalaikiai klausimai, nebuvimo;

Or. en
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Pakeitimas 74
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia, kad, viena vertus, patvirtinus 
visoms valstybėms narėms vienodą 
sprendimą neatsižvelgiant į konkrečias 
aplinkybes ir, kita vertus, nustačius labai 
trumpą ekonominio koregavimo 
programų įgyvendinimo laikotarpį tiek 
visuomenei, tiek verslo sektoriui buvo 
sudėtinga prisitaikyti, o tai padarė
neigiamą poveikį socialinei sanglaudai, 
užimtumui ir realiajai ekonomikai;

Or. el

Pakeitimas 75
Edite Estrela

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. susirūpinęs pažymi, kad šalyse, 
kuriose vykdomas koregavimas ir kur 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumas yra didesnis už ES vidurkį, šis 
skirtumas nustojo mažėjęs; teigia, kad 
valstybėse narėse, kuriose vykdomas 
koregavimas, darbo užmokesčio 
skirtumams ir mažėjančiam moterų 
nedarbo lygiui reikia skirti daugiau 
dėmesio;

Or. pt

Pakeitimas 76
Konstantinos Poupakis
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Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad dėl didelio nedarbo ir 
nepakankamo užimtumo lygio, taip pat 
dėl pagal ekonominio koregavimo 
programas mažinamo viešojo ir privačiojo 
sektorių darbo užmokesčio mažėja pensijų 
sistemų tvarumas ir adekvatumas, nes 
sumokama mažiau draudimo įmokų ir 
nepakanka socialinės apsaugos 
finansavimo;

Or. el

Pakeitimas 77
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pažymi, kad masinis MVĮ 
sunaikinimas yra viena iš pagrindinių 
darbo vietų praradimo priežasčių ir 
didžiausia grėsmė būsimam ekonomikos 
atsigavimui, nes galimi geresni eksporto 
sektoriaus rodikliai nekompensuos turto 
ir galimybių įsidarbinti ateityje netekties; 
pažymi, kad įgyvendinant koregavimo 
politiką neatsižvelgta į strateginius 
sektorius, kuriuos reikėjo apsaugoti, 
siekiant ateityje užtikrinti ekonomikos 
augimą ir socialinę sanglaudą; todėl 
strateginiuose sektoriuose, pavyzdžiui, 
pramonės arba mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir inovacijų 
sektoriuose, prarasta labai daug darbo 
vietų, o tai turi dramatiškų pasekmių 
pagrindinėms viešojo sektoriaus 
funkcijoms, pavyzdžiui, sveikatos, 
švietimo ir socialinių paslaugų teikimui;
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Or. en

Pakeitimas 78
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. susirūpinęs pažymi, kad ekonominio 
koregavimo programas įgyvendinančiose 
valstybėse narėse trūksta veiksmingų 
kovos su mokesčių slėpimu, vengimu 
mokėti įmokas ir šešėline ekonomika 
priemonių, todėl pernelyg daug 
apmokestinamos pajamos, kenkiama 
socialinės apsaugos sistemoms ir didėja 
socialinė nelygybė;

Or. el

Pakeitimas 79
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., arba Kipre, kur jis yra apie 
26,4 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, neretai dirba nesaugiomis sąlygomis 
arba pagal ne visos darbo dienos sutartis, 
todėl jiems sunku gyventi savarankiškai;

Or. en
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Pakeitimas 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

5. apgailestauja, kad didžiausią nedarbo 
lygį patiria jaunimas, kai padėtis tokiose 
šalyse kaip Graikija, kurioje šis lygis yra 
didesnis kaip 50 proc., arba Portugalijoje ir 
Airijoje, kuriose jis viršija 30 proc., yra 
ganėtinai sukrečianti; apgailestauja dėl to, 
kad net tie, kurie randa darbą, neretai dirba 
nesaugiomis sąlygomis arba pagal ne visos 
darbo dienos sutartis – 13 proc. suaugusių 
ir net 43 proc. jaunų darbuotojų dirba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, –
todėl jiems sunku gyventi savarankiškai;

Or. en

Pakeitimas 81
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
atkreipia dėmesį į didėjantį neatitikties 
užimtumo srityje lygį ir dėl jo 
prarandamus novatoriškus ir 
kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius, nes 
tai daro įtaką gamybai, taigi ir 
ekonomikos augimui; apgailestauja dėl to, 
kad net tie, kurie randa darbą, neretai dirba 
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nesaugiomis sąlygomis arba pagal ne visos 
darbo dienos sutartis, todėl jiems sunku 
gyventi savarankiškai;

Or. el

Pakeitimas 82
Regina Bastos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie
randa darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis 
arba pagal ne visos darbo dienos sutartis, 
todėl jiems sunku gyventi savarankiškai;

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra itin rimta; apgailestauja dėl 
to, kad net tas jaunimas, kuris randa 
darbą, neretai dirba nesaugiomis sąlygomis 
arba pagal ne visos darbo dienos sutartis, 
todėl jam sunku gyventi savarankiškai;

Or. pt

Pakeitimas 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, neretai dirba nesaugiomis sąlygomis 
arba pagal ne visos darbo dienos sutartis, 
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jiems sunku gyventi savarankiškai; todėl jiems sunku gyventi savarankiškai; 
pažymi, kad išgirtajam Portugalijos 
jaunimo nedarbo lygio sumažėjimui 
(2013 m. trečiąjį ketvirtį jis siekė 36 proc.) 
turėjo įtakos padidėjęs jaunų emigrantų 
skaičius ir garantijų nesuteikiančiomis 
darbo sutartimis grindžiamos aktyvios 
užimtumo politikos priemonės;

Or. pt

Pakeitimas 84
Phil Bennion

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, neretai dirba nesaugiomis sąlygomis 
arba pagal ne visos darbo dienos sutartis, 
todėl jiems gali būti sunku gyventi 
savarankiškai;

Or. en

Pakeitimas 85
Emer Costello

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 



AM\1015492LT.doc 45/127 PE526.372v01-00

LT

lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose 2012 m.
jis viršijo 30 proc., yra ganėtinai 
sukrečianti; apgailestauja dėl to, kad net 
tie, kurie randa darbą, neretai dirba 
nesaugiomis sąlygomis arba pagal ne visos 
darbo dienos sutartis, todėl jiems sunku 
gyventi savarankiškai;

Or. en

Pakeitimas 86
Marian Harkin

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje ir Airijoje, kuriose jis viršija 
30 proc., yra ganėtinai sukrečianti; 
apgailestauja dėl to, kad net tie, kurie randa 
darbą, dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

5. labai susirūpinęs pažymi, kad didžiausią 
nedarbo lygį patiria jaunimas, kai padėtis 
tokiose šalyse kaip Graikija, kurioje šis 
lygis yra didesnis kaip 50 proc., arba 
Portugalijoje, kurioje jis viršija 30 proc., 
arba Airijoje, kurioje jis viršija 25 proc., 
yra ganėtinai sukrečianti; taip pat pažymi, 
kad šie skaičiai nesikeičia penkerius 
metus nuo krizės pradžios; apgailestauja 
dėl to, kad net tie, kurie randa darbą, 
neretai dirba nesaugiomis sąlygomis arba 
pagal ne visos darbo dienos sutartis, todėl 
jiems sunku gyventi savarankiškai;

Or. en

Pakeitimas 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dėl staigaus 
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pragyvenimo išlaidų padidėjimo, kurį 
lėmė biudžeto išlaidų mažinimas, 
privatizacija ir investicijų į viešąsias 
paslaugas trūkumas, jaunimui taip pat 
tapo sudėtingiau rasti lėšų, reikalingų 
norint gyventi nepriklausomai nuo savo 
šeimos; pabrėžia, jog siekiant užtikrinti,
kad savarankiškas gyvenimas jaunimui 
taptų tikrove, reikalingos didžiulės 
investicijos į viešąsias paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 88
Regina Bastos

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad Portugalijoje taikomos 
priemonės, įskaitant aktyvią užimtumo 
politiką, yra veiksmingos ir kad jaunimo 
nedarbo lygis mažėjo;

Or. pt

Pakeitimas 89
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. reiškia susirūpinimą, kad dėl aukšto 
nedarbo ir ilgalaikio nedarbo lygio daug 
bedarbių gyventojų ir nuo jų priklausomų 
asmenų neteko sveikatos draudimo ir 
atsirado daugiau namų ūkių, priverstų 
išgyventi gaunant skurdžias pajamas arba 
negaunant jokių pajamų, todėl didėja 
pavojus patirti didelį skurdą ir socialinę 
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atskirtį, kaip matyti iš didėjančio 
skurstančių asmenų ir benamių skaičiaus 
bei nepakankamų galimybių gauti 
pagrindines prekes ir paslaugas, visų 
pirma dėl didžiulių pagal ekonominio 
koregavimo programas nustatytų gerovės 
apribojimų;

Or. el

Pakeitimas 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad, kalbant apie kai kuriose iš 
šių keturių šalių priimtą sprendimą, 
nepriimtina didinti darbuotojų mokamas 
socialinio draudimo įmokas kartu 
sumažinant įmonių mokamų įmokų dydį, 
nes tokia praktika trukdo teisingiau 
perskirstyti pajamas ir sukels pavojų 
valstybinių socialinio draudimo sistemų 
tvarumui;

Or. pt

Pakeitimas 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad didėjanti pajamų 
nelygybė kenkia ne tik visuomenei, bet ir 
ekonomikai ir kad ji gali trukdyti 
ekonomikos atsigavimui, todėl šį klausimą 
reikia spręsti daugiau dėmesio skiriant 
perskirstymui, ypač pasitelkiant 
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apmokestinimo ir gerovės sistemas; reikia 
spręsti mažo darbo užmokesčio ir nerimą 
keliančio mažų garantijų darbo lygio 
didėjimo problemas;

Or. en

Pakeitimas 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos 
grupės – ilgalaikiai bedarbiai, moterys, 
darbuotojai migrantai ir neįgalieji – stipriai 
nukentėjo ir kenčia nuo didesnio nei 
nacionalinis vidurkis nedarbo lygio;

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos 
grupės – ilgalaikiai bedarbiai, moterys, 
darbuotojai migrantai ir neįgalieji – stipriai 
nukentėjo ir kenčia nuo didesnio nei 
nacionalinis vidurkis nedarbo lygio; 
atkreipia dėmesį į tai, kad dėl aukšto 
nedarbo lygio daromas spaudimas darbo 
sąlygoms, nes darbuotojai nežino, ar jų 
darbo vietos bus išsaugotos ir ar jie turės 
pasirinkimo grįžti į ankstesnę darbo vietą 
galimybę, tikėtina, kad jie dažniau kenčia 
smurtą, bauginimus darbe ir seksualinį 
priekabiavimą ir yra jų labiau 
pažeidžiami, darbuotojai vienu metu turi 
atlikti daug funkcijų – t. y. daug 
užduočių, kurioms atlikti neturi 
gabumų, – ir dėl masinio atleidimo iš 
darbo privalo imtis papildomų užduočių, 
kurias anksčiau atlikdavo kiti 
darbuotojai;

Or. pt

Pakeitimas 93
Emer Costello

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos 
grupės – ilgalaikiai bedarbiai, moterys, 
darbuotojai migrantai ir neįgalieji – stipriai
nukentėjo ir kenčia nuo didesnio nei 
nacionalinis vidurkis nedarbo lygio;

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos 
grupės – ilgalaikiai bedarbiai, moterys, 
darbuotojai migrantai ir neįgalieji –
labiausiai nukentėjo nuo didesnio nei 
nacionalinis vidurkis nedarbo lygio ir vis 
dar su juo susiduria;

Or. en

Pakeitimas 94
Marian Harkin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos 
grupės – ilgalaikiai bedarbiai, moterys, 
darbuotojai migrantai ir neįgalieji – stipriai 
nukentėjo ir kenčia nuo didesnio nei 
nacionalinis vidurkis nedarbo lygio;

6. pažymi, kad labiausiai pažeidžiamos 
grupės – ilgalaikiai bedarbiai, globėjai, 
moterys, darbuotojai migrantai ir 
neįgalieji – stipriai nukentėjo ir kenčia nuo 
didesnio nei nacionalinis vidurkis nedarbo 
lygio;

Or. en

Pakeitimas 95
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į smarkiai padidėjusį 
moterų ir vyresnio amžiaus darbuotojų, 
kurie yra ilgalaikiai bedarbiai, skaičių ir į 
papildomus sunkumus, su kuriais šie 
darbuotojai susidurs norėdami grįžti į 
darbo rinką, kai ekonomika galiausiai 
atsigaus; įspėja, kad šie darbuotojai 
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negauna deramo dėmesio;

Or. en

Pakeitimas 96
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą; pabrėžia, kad 
ilgalaikis protų nutekėjimo poveikis kelia 
pavojų būsimai plėtrai ir itin kenkia 
socialinės apsaugos ir pensijų sistemų 
tvarumui;

Or. en

Pakeitimas 97
Sari Essayah

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 

7. įspėja, kad, jei ekonomikos padėtis 
nebus pagerinta įgyvendinant ekonominio 
koregavimo programas, dėl šių didžiulių 
skirtumų, ypač jaunosios kartos atveju, bus 
padaryta struktūrinė žala šių keturių šalių 
darbo rinkai, apribotas jų pajėgumas 
atsigauti, paskatinta masinė priverstinė 
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nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

migracija su didžiulėmis protų nutekėjimo 
pasekmėmis ir padidės nuolatiniai 
skirtumai tarp valstybių narių, teikiančių 
darbo vietas, ir valstybių narių, teikiančių 
pigią darbo jėgą;

Or. fi

Pakeitimas 98
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis, kurios turės 
ilgalaikių padarinių jų plėtrai ir 
demografinei pusiausvyrai, ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

Or. pt

Pakeitimas 99
Regina Bastos

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, gali būti padaryta struktūrinė žala 
šių keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
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priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidėti
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

Or. pt

Pakeitimas 100
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta didžiulė
migracija ir padidės nuolatiniai skirtumai 
tarp valstybių narių;

Or. es

Pakeitimas 101
Phil Bennion

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, padidės protų 
nutekėjimo poveikis ir nuolatiniai 
skirtumai tarp valstybių narių, teikiančių 
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nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

darbo vietas, ir valstybių narių, teikiančių 
pigią darbo jėgą;

Or. en

Pakeitimas 102
Marian Harkin

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, bus padaryta struktūrinė žala šių 
keturių šalių darbo rinkai, apribotas jų 
pajėgumas atsigauti, paskatinta masinė 
priverstinė migracija su didžiulėmis protų 
nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

7. įspėja, kad jei nebus pašalinti šie 
didžiuliai skirtumai, ypač jaunosios kartos 
atveju, ilgainiui bus padaryta struktūrinė 
žala šių keturių šalių darbo rinkai, 
apribotas jų pajėgumas atsigauti, paskatinta 
masinė priverstinė migracija su didžiulėmis 
protų nutekėjimo pasekmėmis ir padidės 
nuolatiniai skirtumai tarp valstybių narių, 
teikiančių darbo vietas, ir valstybių narių, 
teikiančių pigią darbo jėgą;

Or. en

Pakeitimas 103
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. yra labai susirūpinęs dėl to, kad ne tik 
prarandamos darbo vietos, bet ir itin 
trūksta darbo vietų kokybės, nes daugėja 
mažų garantijų darbo ir mažinami 
pagrindiniai darbo standartai; pažymi, 
kad daugėja darbo ne visą darbo dieną ir 
laikino darbo sutarčių, neapmokamų 
stažuočių ir pameistrystės, fiktyvaus 
savarankiško darbo, taip pat su šešėline 
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ekonomika susijusios veiklos; taip pat 
pažymi, kad nerimą kelia ir taikant tokias 
priemones kaip darbo laiko ilginimas arba 
saugos ir sveikatos sąlygų darbo vietoje 
bloginimas prastinamos darbo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 104
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. apgailestauja, kad į visų šių keturių 
šalių koregavimo programas įtrauktos 
tiesioginio kišimosi į darbo užmokesčio 
raidos sritį priemonės, nors minimalaus 
darbo užmokesčio nustatytas ar derinimas 
nepriskiriami Europos Sąjungos 
kompetencijos sričiai; pažymi, kad ypač 
Graikijos koregavimo programoje 
nustatytas reikalavimas minimalų darbo 
užmokestį sumažinti 22 proc., o jaunesnių 
kaip 25 metų darbuotojų – 32 proc.;

Or. en

Pakeitimas 105
Edite Estrela

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. įspėja, kad krizę ir griežtą taupymo 
politiką galima pajusti iš protų nutekėjimo 
ir aukštos kvalifikacijos darbo jėgos 
išvykimo iš šalių, kuriose vykdomas 
koregavimas1;
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1 2012 m. Portugalijoje nuolatinių 
emigrantų, priskiriamų labiau 
išsilavinusioms 20–24, 25–29 ir 30–
34 metų amžiaus grupėms, skaičius 
padidėjo beveik trigubai iki 28 769.

Or. pt

Pakeitimas 106
Edite Estrela

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. reiškia susirūpinimą dėl prognozių, 
kad emigracija ir toliau didės; pažymi, 
kad didėjantis priverstinės emigracijos 
lygis buvo toks aukštas, kad 2012–2013 m. 
vien Portugalijoje emigruojančių asmenų 
skaičius siekė daugiau kaip 250 000;

Or. pt

Pakeitimas 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; primena, kad šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; primena, kad per 
pastaruosius ketverius metus šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
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15 proc. esamų darbo vietų; pabrėžia, kad 
naujos darbo vietos turi būti kokybiškos, o 
tai reiškia, kad reikia kurti tokias darbo 
vietas, kuriose būtų mokamas geras darbo 
užmokestis, sudaromos tinkamos sąlygos 
ir paisoma visų profesinių sąjungų teisių, 
kad užimtumas būtų darbuotojų, visų 
pirma jaunų darbuotojų, oraus gyvenimo 
garantija;

Or. en

Pakeitimas 108
Sari Essayah

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; primena, kad šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; pažymi, kad pramonės 
sektoriuje dirbančių asmenų skaičiaus 
mažėjimo problema kilo dar gerokai prieš 
ekonomikos krizę, ir primena, kad per 
pastaruosius ketverius metus šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

Or. fi

Pakeitimas 109
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų 
darbo vietų atkūrimu; primena, kad šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; ragina nedarbo lygio 
sumažėjimo nepainioti su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; primena, kad šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

Or. es

Pakeitimas 110
Emer Costello

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; primena, kad šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad pagrindinis rodiklis
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad didėjančio 
nedarbo lygio sumažėjimas painiojamas su 
prarastų darbo vietų atkūrimu; primena, 
kad per pastaruosius ketverius metus šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų; šiuo požiūriu 
palankiai vertina neseniai Airijos 
pateiktus duomenis, iš kurių matyti, kad 
per metus iki 2013 m. rugsėjo mėn. 
dirbančių asmenų skaičius Airijoje 
padidėjo 3,2 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 111
Edite Estrela

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu; primena, kad šiose 
keturiose šalyse prarastų darbo vietų 
skaičius pasiekė 2 milijonus, o tai yra 
15 proc. esamų darbo vietų;

8. primena, kad strategijoje „Europa 2020“ 
tiksliai nurodoma, kad stebėtinas skaičius 
yra užimtumo lygis, kuris rodo žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių turėjimą mūsų 
ekonominio ir socialinio modelio tvarumui 
užtikrinti; apgailestauja, kad nedarbo lygio 
sumažėjimas painiojamas su prarastų darbo 
vietų atkūrimu ir kad tinkamai 
nepripažįstama, jog nedarbo lygis 
sumažėjo iš esmės dėl gerokai 
padidėjusios emigracijos ir dėl to, kad 
ilgalaikiai bedarbiai nustojo ieškoję 
darbo; primena, kad per pastaruosius 
ketverius metus šiose keturiose šalyse 
prarastų darbo vietų skaičius pasiekė 
2 milijonus, o tai yra 15 proc. esamų darbo 
vietų;

Or. pt

Pakeitimas 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad norint užtikrinti visišką
užimtumą būtina iš esmės atsisakyti 
neoliberalios politikos; reikėtų taikyti 
visiškai kitokias priemones, be kita ko, 
apskritai sutrumpinti darbo laiką 
nemažinant darbo užmokesčio, pavėlinti 
išėjimo į pensiją amžių ir įgyvendinti 
masinį viešųjų investicijų į socialiniu 
požiūriu naudingas ir kokybiškas darbo 
vietas planą; pabrėžia, kad šios priemonės 
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turėtų būti taikomos demokratiškai 
suplanuotu būdu ir finansuojamos iš 
progresinio apmokestinimo sistemos, 
kuria būtų siekiama priversti itin 
pasiturinčius ir stambius verslo subjektus 
sumokėti už savo sukeltą krizę;

Or. en

Pakeitimas 113
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pažymi, kad siekiant padėti kurti 
darbo vietas svarbus vaidmuo turi tekti 
struktūriniams fondams, ypač ESF;

Or. es

Pakeitimas 114
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. apgailestauja, kad nebuvo paisoma 
svarbaus darbo užmokesčio vaidmens 
kuriant ar stabilizuojant vidaus paklausą; 
yra labai susirūpinęs dėl šių programų 
poveikio šių keturių šalių minimaliam 
darbo užmokesčiui: Airija buvo priversta 
jį sumažinti kone 12 proc., nors vėliau šis 
lygis buvo pakeistas, o Graikijoje priimtas 
sprendimas drastiškai sumažinti minimalų 
darbo užmokestį 22 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 115
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pažymi, kad pagal ekonominio 
koregavimo programas šioms keturioms 
šalims nustatyti reikalavimai sumažinti 
arba įšaldyti viešojo sektoriaus 
atlyginimus ir nebeatnaujinti įsidarbinimo 
viešajame sektoriuje pasiūlymų, kurie 
grindžiami būtinybe atnaujinti viešojo 
administravimo įstaigas ir padidinti jų 
veiksmingumą, tačiau iš tikrųjų prisidėjo 
prie nepriimtinai aukšto nedarbo lygio; 
primena, kad stiprios viešojo 
administravimo įstaigos yra geras 
ekonomikos augimo, konkurencingumo ir 
socialinės apsaugos užtikrinimo 
pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 116
Edite Estrela

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
Portugalijoje ne tik mažėja užimtumo 
privačiajame sektoriuje lygis, bet ir, kaip 
paaiškėjo, sudėtinga perkelti bedarbius į 
kitus sektorius, vis daugiau žmonių nuo to 
atgrasomi ir didėja ilgalaikis nedarbas;

Or. pt
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Pakeitimas 117
Edite Estrela

Nuomonės projektas
8 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8c. pažymi, kad dėl tokių reiškinių kaip 
emigracija, mokyklos nebaigimas ir 
mažesnės galimybės gauti socialines 
išmokas skurdo formos tampa įvairesnės; 
pažymi, kad šalyse, kuriose vykdomas 
koregavimas, smukus BVP ir sumažėjus 
viešojo ir privačiojo sektorių investicijų 
bei investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą mastui mažėja 
potencialusis BVP ir neišvengiamai 
įsitvirtina ilgalaikis skurdas;

Or. pt

Pakeitimas 118
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu;

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu; pažymi, kad
Graikijos ir Kipro pradines ir vidurines 
mokyklas slegia didelės ir rimtos 
problemos – vaikai kenčia badą, o dėl 
trejeto nustatytų griežtų taupymo 
priemonių valstybės negali praktiškai 
įgyvendinti veiksmingos ir efektyvios 
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politikos, todėl atsiranda socialinių ir 
psichologinių problemų, kurios kelia 
grėsmę įprastam gyvenimo būdui, 
visuomenės struktūrai ir ES sanglaudai;

Or. en

Pakeitimas 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be 
finansinės pagalbos sąlygų, į programas 
įtrauktos rekomendacijos dėl konkrečių 
išlaidų mažinimo pagrindinėse kovos su 
skurdu, pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių 
paslaugų, sveikatos priežiūros ir farmacijos 
produktų, skirtų pagrindinei labiausiai 
pažeidžiamų asmenų apsaugai, srityse; 
pabrėžia, kad didžiausią poveikį šios 
priemonės turi kovai su vaikų skurdu;

9. yra pasipiktinęs, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu;

Or. en

Pakeitimas 120
Sari Essayah

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; baiminasi, kad 
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didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu;

didžiausią poveikį ekonomikos krizė turi 
kovai su vaikų skurdu;

Or. fi

Pakeitimas 121
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi
kovai su vaikų skurdu;

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
taikant šias priemones gerokai sumažintos 
realios socialinės išlaidos, o didžiausią 
poveikį tai turi skurdui apskritai ir visų 
pirma vaikų skurdui;

Or. en

Pakeitimas 122
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse;
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didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu;

Or. es

Pakeitimas 123
Emer Costello

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu;

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu ir kad jas buvo 
sudėtinga suderinti su socialinio 
investavimo strategija;

Or. en

Pakeitimas 124
Phil Bennion

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos 
produktų, skirtų pagrindinei labiausiai 
pažeidžiamų asmenų apsaugai, srityse;

9. išreiškia susirūpinimą, kad, užuot 
suteikus nacionalinėms vyriausybėms šiek 
tiek lankstumo nuspręsti, kuriose srityse 
būtų galima sutaupyti, į programas, be 
finansinės pagalbos sąlygų, įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo tam tikrose srityse;
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pabrėžia, kad didžiausią poveikį šios 
priemonės turi kovai su vaikų skurdu;

Or. en

Pakeitimas 125
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su vaikų skurdu;

9. išreiškia susirūpinimą, kad, be finansinės 
pagalbos sąlygų, į programas įtrauktos 
rekomendacijos dėl konkrečių išlaidų 
mažinimo pagrindinėse kovos su skurdu, 
pavyzdžiui, pensijų, pagrindinių paslaugų, 
sveikatos priežiūros ir farmacijos produktų, 
skirtų pagrindinei labiausiai pažeidžiamų 
asmenų apsaugai, srityse; pabrėžia, kad 
didžiausią poveikį šios priemonės turi 
kovai su skurdu ir su vaikų skurdu;

Or. en

Pakeitimas 126
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
Antra antraštė

Nuomonės projektas Pakeitimas

– Skurdas – Skurdas ir socialinė atskirtis

Or. en

Pakeitimas 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad katastrofiškai ir staigiai 
padidėjo savižudybių skaičius, ypač 
Graikijoje, kur nustatyta, kad 2008–
2011 m. savižudybių skaičius išaugo 
43 proc.; pabrėžia, kad, ekspertų teigimu, 
krizė ir žalingas griežtų taupymo 
priemonių poveikis yra vieni iš 
pagrindinių šio skaičiaus padidėjimo 
veiksnių;

Or. en

Pakeitimas 128
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. reiškia susirūpinimą, kad rengiant ir 
įgyvendinant ekonominio koregavimo 
planus nepakankamai dėmesio skirta 
ekonominės politikos poveikiui užimtumui 
arba jos socialinėms pasekmėms ir kad 
Graikijoje darbinė hipotezė, kaip 
paaiškėjo, buvo grindžiama klaidinga 
ekonominio daugiklio poveikio prielaida, 
todėl laiku nesiimta veiksmų labiausiai 
pažeidžiamiems asmenims nuo skurdo, 
dirbančiųjų skurdo ir socialinės atskirties 
apsaugoti; ragina Komisiją iš naujo 
derantis dėl ekonominio koregavimo 
programų ir keičiant kiekvienai valstybei 
narei rekomenduotas priemones 
atsižvelgti į socialinius rodiklius siekiant 
užtikrinti, kad būtų sudarytos ekonomikos 
augimui būtinos sąlygos ir visapusiškai 
laikomasi pagrindinių ES socialinių 
principų ir vertybių;
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Or. el

Pakeitimas 129
Regina Bastos

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. Portugalijoje pažeidžiamų asmenų 
grupėms visų pirma buvo skirta aktyvi 
darbo rinkos politika, kurios tikslas buvo 
jiems sudaryti palankesnes sąlygas patekti 
į darbo rinką, o 2011 m. spalio mėn. buvo 
pradėta įgyvendinti Skubios socialinės 
pagalbos programa, pagal kurią siekiant 
apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės 
grupes nuo ekonominio koregavimo 
padarinių buvo galima siūlyti naujas 
priemones, sprendimus ir netgi 
individualius sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 130
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. primena, kad kova su vaikų skurdu ir 
toliau turi būti vienas iš valstybių narių 
siekiamų tikslų ir kad jai neturi trukdyti 
fiskalinio ir biudžeto konsolidavimo 
politika;

Or. es
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Pakeitimas 131
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pažymi, kad, nepaisant to, jog Europos 
Komisija savo 2013 m. spalio mėn. ES 
užimtumo ir socialinės padėties ketvirčio 
apžvalgoje pabrėžia socialinės apsaugos 
išlaidų svarbą, nes jos yra apsaugos nuo 
socialinės rizikos priemonė, po 2010 m. 
vertinant visos ES mastu Graikijoje, 
Airijoje ir Portugalijoje socialinės išlaidos 
sumažintos daugiausiai;

Or. en

Pakeitimas 132
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina Komisiją pasimokyti iš to, kad 
vykdant darbo rinkos reformas šios 
programos šalyse nepavyko kovoti su 
darbo rinkos dvilypumu, tačiau vietoj to 
atsirado didesnis saviškių ir pašaliečių 
atotrūkis;

Or. en

Pakeitimas 133
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. pabrėžia, kad šios priemonės kelia 
rimtų problemų mažas pajamas 
gaunantiems namų ūkiams, nes jie 
atsiduria žemiau skurdo ribos, didėja 
nelygybės lygis ir kenkiama socialinei 
sanglaudai, ypač pateikus rekomendaciją 
nustatyti už skurdo ribą mažesnes 
mažiausias pensijas ir minimalų darbo 
užmokestį; primena, kad šias priemones 
kaip Europos socialinės chartijos 
nuostatų pažeidimą pasmerkė Europos 
Taryba ir labai kritiškai įvertino TDO, nes 
jomis pažeidžiamos Konvencijos Nr. 102 
nuostatos; taip pat primena, kad TDO 
išreiškė didelį susirūpinimą dėl 
kaupiamojo griežtų taupymo priemonių 
poveikio darbuotojų pajamų lygiui, 
gyvenimo lygiui ir darbo užmokesčio 
apsaugai;

Or. en

Pakeitimas 134
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. reiškia susirūpinimą, kad dėl (mikro ir 
makro) socialinės ir ekonominės šių šalių 
padėties didėja regioniniai ir teritoriniai 
skirtumai, o tai trukdo siekti paskelbto ES 
tikslo stiprinti savo vidaus regionų 
sanglaudą;

Or. el

Pakeitimas 135
Alejandro Cercas
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Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. pabrėžia, kad šiose keturiose šalyse
atsiranda naujų su viduriniu sluoksniu ir 
darbininkų klase siejamo skurdo formų: 
kyla problemų mokant paskolas, dėl 
aukštų energijos kainų patiriamas 
energijos nepriteklius ir daugėja 
iškeldinimo bei turto pardavimo atvejų;

Or. en

Pakeitimas 136
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. yra labai susirūpinęs dėl įrodymų, kad 
šios programos šalyse didėja benamystės 
ir atskirties dėl būsto neturėjimo lygiai; 
primena, kad tai yra pagrindinių teisių 
pažeidimas, kuris daro milžinišką 
neigiamą poveikį visuomenei ir privatiems 
asmenims; pabrėžia, kad su benamiais 
dirbančios organizacijos nustatė, jog šiose 
keturiose programos šalyse tokių asmenų 
daugėja, visų pirma Graikijoje, kur 2009–
2011 m. benamių gyventojų skaičius 
išaugo 25 proc. ir pasiekė 20 000; taip pat 
pabrėžia, kad šiose keturiose šalyse labai 
padaugėjo labdaros valgyklose 
besilankančių žmonių ir mokyklose 
besimaitinančių vaikų, nes pastarųjų 
šeimos negali užtikrinti, kad jie gautų 
pusryčius ar priešpiečius;

Or. en
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Pakeitimas 137
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
9 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9d. pažymi, kad tarptautinės ir 
visuomeninės organizacijos įspėjo apie 
naujosios viešojo sektoriaus darbo 
užmokesčio, skirstymo į kategorijas pagal 
kvalifikaciją ir atleidimo iš darbo sistemos 
poveikį lyčių lygybei; pažymi, kad TDO 
išreiškė susirūpinimą dėl neproporcingai 
didelio naujų lanksčių užimtumo formų 
poveikio moterų darbo užmokesčiui; taip 
pat pažymi, kad TDO paprašė vyriausybių 
stebėti griežtų taupymo priemonių poveikį 
vyrų ir moterų atlyginimams privačiajame 
sektoriuje; pabrėžia, kad, pasak Europos 
Tarybos, Airija nesilaikė persvarstytos 
chartijos nuostatų, nes nustatė pernelyg 
mažas motinystės išmokas;

Or. en

Pakeitimas 138
Regina Bastos

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 
2008–2012 m. šiose keturiose šalyse 
didėjo pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
taikant griežtas taupymo priemones ir 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, 
vykdant struktūrines reformas ir mažinant 
atlyginimus didėjo skurdo lygis; be to, 
pažymi, kad Komisijos ataskaitoje 
konstatuotas gana aukštas dirbančiųjų 
skurdo lygis dėl mažo minimalaus darbo 

10. pažymi, jog iš Eurostato ir Komisijos 
turimų duomenų ir įvairių tyrimų matyti, 
kad 2008–2012 m. Graikijoje, Airijoje ir 
Kipre pajamų paskirstymo nelygybė 
didėjo, o Portugalijoje – mažėjo, ir kad 
taikant griežtas taupymo priemones ir 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, 
vykdant struktūrines reformas ir mažinant 
atlyginimus didėjo skurdo lygis; pažymi, 
kad tuo pačiu laikotarpiu Portugalijoje 
mažėjo žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
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užmokesčio, kuris buvo sumažintas arba 
įšaldytas taikant griežtas taupymo 
priemones;

socialinė atskirtis, skaičius; be to, pažymi, 
kad Komisijos ataskaitoje konstatuotas 
gana aukštas dirbančiųjų skurdo lygis dėl 
mažo minimalaus darbo užmokesčio, kuris 
buvo sumažintas arba įšaldytas taikant 
griežtas taupymo priemones;

Or. pt

Pakeitimas 139
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 
2008–2012 m. šiose keturiose šalyse didėjo 
pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
taikant griežtas taupymo priemones ir 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, 
vykdant struktūrines reformas ir mažinant 
atlyginimus didėjo skurdo lygis; be to, 
pažymi, kad Komisijos ataskaitoje 
konstatuotas gana aukštas dirbančiųjų 
skurdo lygis dėl mažo minimalaus darbo 
užmokesčio, kuris buvo sumažintas arba 
įšaldytas taikant griežtas taupymo 
priemones;

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 
2008–2012 m. šiose keturiose šalyse didėjo 
pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas 
ir mažinant atlyginimus didėjo skurdo 
lygis; be to, pažymi, kad Komisijos 
ataskaitoje konstatuotas gana aukštas 
dirbančiųjų skurdo lygis dėl mažo 
minimalaus darbo užmokesčio, kuris buvo 
sumažintas arba įšaldytas;

Or. es

Pakeitimas 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 
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2008–2012 m. šiose keturiose šalyse didėjo 
pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
taikant griežtas taupymo priemones ir 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, 
vykdant struktūrines reformas ir mažinant 
atlyginimus didėjo skurdo lygis; be to, 
pažymi, kad Komisijos ataskaitoje 
konstatuotas gana aukštas dirbančiųjų 
skurdo lygis dėl mažo minimalaus darbo 
užmokesčio, kuris buvo sumažintas arba 
įšaldytas taikant griežtas taupymo 
priemones;

2008–2012 m. šiose keturiose šalyse didėjo 
pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
taikant griežtas taupymo priemones ir 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, 
vykdant struktūrines reformas ir mažinant 
atlyginimus didėjo skurdo lygis; be to, 
pažymi, kad Komisijos ataskaitoje 
konstatuotas gana aukštas dirbančiųjų 
skurdo lygis dėl mažo minimalaus darbo 
užmokesčio, kuris buvo sumažintas arba 
įšaldytas taikant griežtas taupymo 
priemones; sumažėjus pajamoms mažiau 
asmenų gali sau leisti naudotis 
privačiomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, todėl dažniau naudojamasi 
valstybinėmis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, nors pagal vyriausybės 
politiką numatyta daugiau paramos teikti 
ne valstybinėms, o privačioms sveikatos 
priežiūros paslaugoms;

Or. en

Pakeitimas 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 
2008–2012 m. šiose keturiose šalyse didėjo 
pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
taikant griežtas taupymo priemones ir 
mažinant socialines bei bedarbio pašalpas, 
vykdant struktūrines reformas ir mažinant 
atlyginimus didėjo skurdo lygis; be to, 
pažymi, kad Komisijos ataskaitoje 
konstatuotas gana aukštas dirbančiųjų 
skurdo lygis dėl mažo minimalaus darbo 
užmokesčio, kuris buvo sumažintas arba 
įšaldytas taikant griežtas taupymo 
priemones;

10. pažymi, jog iš Komisijos turimų 
duomenų ir įvairių tyrimų matyti, kad 
2008–2012 m. šiose keturiose šalyse didėjo 
pajamų paskirstymo nelygybė ir kad 
taikant priemones, kurių imtasi deficitui 
sumažinti, ir mažinant socialines bei 
bedarbio pašalpas, vykdant struktūrines 
reformas ir mažinant atlyginimus didėjo 
skurdo lygis; be to, pažymi, kad Komisijos 
ataskaitoje konstatuotas gana aukštas 
dirbančiųjų skurdo lygis dėl mažo 
minimalaus darbo užmokesčio, kuris buvo 
sumažintas arba įšaldytas taikant griežtas 
taupymo priemones;
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Or. en

Pakeitimas 142
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pažymi, kad senatvės ir kitokias 
pensijas gaunantys žmonės sudaro vieną 
iš labiausiai nuo skurdo nukentėjusių 
asmenų socialinę grupę; pažymi, kad 
Portugalijoje 75,9 proc. pensininkų gauna 
mažesnes kaip 419,22 EUR pensijas ir kad 
jų gyvenimo sąlygos dar labiau 
suprastėjo, nes nutrauktas viešųjų 
paslaugų teikimas, padidėjo išlaidos 
ligoninėse ir išaugo, be kitų dalykų, 
transporto, elektros energijos ir nuomos 
kainos; pažymi, kad šie asmenys vis 
dažniau turi remti savo vaikus, 
susiduriančius su nedarbo, mažų 
garantijų darbo ir mažo darbo užmokesčio 
problemomis;

Or. pt

Pakeitimas 143
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. apgailestauja, kad šiose keturiose 
šalyse padaugėjo žmonių, kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis; pabrėžia, kad, 
remiantis turimais duomenimis, vien per 
pastaruosius trejus metus žmonių, kuriems 
gresia skurdas ar socialinės atskirtis, dalis 
padidėjo iki 26 proc. Portugalijoje ir iki 

11. apgailestauja, kad šiose keturiose 
šalyse padaugėjo žmonių, kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis; pabrėžia, kad, 
remiantis turimais duomenimis, vien per 
pastaruosius trejus metus žmonių, kuriems 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis, dalis 
padidėjo iki 26 proc. Graikijoje ir iki 
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15 proc. Airijoje; be to, pažymi, kad šiuose 
statistiniuose duomenyse slypi daug 
žiauresnė tikrovė – sparčiai mažėjant BVP 
vienam gyventojui sparčiai mažėja ir 
skurdo riba, o tai reiškia, kad tie žmonės, 
kuriuos dabar laikome išbridusiais iš 
skurdo, dar visai neseniai buvo 
skurstantieji;

15 proc. Airijoje; be to, pažymi, kad šiuose 
statistiniuose duomenyse slypi daug 
žiauresnė tikrovė – sparčiai mažėjant BVP 
vienam gyventojui sparčiai mažėja ir 
skurdo riba, o tai reiškia, kad tie žmonės, 
kuriuos dabar laikome išbridusiais iš 
skurdo, dar visai neseniai buvo 
skurstantieji;

Or. en

Pakeitimas 144
Regina Bastos

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. apgailestauja, kad šiose keturiose 
šalyse padaugėjo žmonių, kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis; pabrėžia, kad, 
remiantis turimais duomenimis, vien per 
pastaruosius trejus metus žmonių, kuriems 
gresia skurdas ar socialinės atskirtis, dalis 
padidėjo iki 26 proc. Portugalijoje ir iki 
15 proc. Airijoje; be to, pažymi, kad šiuose 
statistiniuose duomenyse slypi daug 
žiauresnė tikrovė – sparčiai mažėjant BVP 
vienam gyventojui sparčiai mažėja ir 
skurdo riba, o tai reiškia, kad tie žmonės, 
kuriuos dabar laikome išbridusiais iš 
skurdo, dar visai neseniai buvo 
skurstantieji;

11. apgailestauja, kad Graikijoje, Airijoje 
ir Kipre padaugėjo žmonių, kuriems gresia 
skurdas ir socialinė atskirtis; pabrėžia, kad, 
remiantis turimais duomenimis, vien per 
pastaruosius trejus metus žmonių, kuriems 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis, dalis 
Airijoje padidėjo iki 15 proc., o 
Portugalijoje, Eurostato duomenimis,
2008–2012 m. ji sumažėjo nuo 26 iki 
25,3 proc.; be to, pažymi, kad šiuose 
statistiniuose duomenyse slypi daug 
žiauresnė tikrovė – sparčiai mažėjant BVP 
vienam gyventojui sparčiai mažėja ir 
skurdo riba, o tai reiškia, kad tie žmonės, 
kuriuos dabar laikome išbridusiais iš 
skurdo, dar visai neseniai buvo 
skurstantieji;

Or. pt

Pakeitimas 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pabrėžia, kad daugumos šios 
programos šalių žmonių patiriamo 
skurdo, atskirties ir netikrumo lygio 
didėjimas atspindi staigų nedidelės 
mažumos praturtėjimą; pavyzdžiui, 
Airijoje nuo 2007 m. pelnas padidėjo 
21 proc. ir, remiantis Airijos mokesčių 
inspekcijos (angl. Revenue 
Commissioners) duomenimis, 2012 m. 
žmonių, uždirbančių daugiau kaip 
500 000 EUR per metus, skaičius padidėjo 
iki 3 443, o jų bendros pajamos siekė 
1,8 mlrd. EUR, tačiau iš 2,16 mln. 
mokesčių mokėtojų daugiau kaip 1 mln. 
pajamos neviršijo 30 000 EUR per metus; 
panaši padėtis ir Portugalijoje, kur 
75 proc. pensininkų gauna mažesnes kaip 
419,22 EUR pensijas, o 870 Portugalijos 
milijonierių nuo 2012 m. savo turtą 
padidino 7,5 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. susirūpinęs pažymi, kad padaugėjo 
bado ir netinkamos mitybos atvejų, 
daugeliui šeimų buvo išjungtas vandens, 
elektros energijos ir dujų tiekimas, 
žmonės prarado namus (nes bankai 
perėmė įkeistą turtą arba asmenys buvo 
iškeldinti), daugėja šeimų, nebeturinčių 
pakankamai pinigų sumokėti už vaikų 
lopšelius ir darželius arba už senelių 
namus, tūkstančiai vaikų valgo tik vieną 
kartą per dieną – ir tai jiems mokyklose 
duodamą maistą, labai padaugėjo 
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pagalbos prašymų iš socialinių institucijų, 
kurios nebeišgali patenkinti vis 
gausėjančių prašymų, o turimos viešosios 
lėšos asmenų, kuriems kyla pavojus patirti 
skurdą, grupėms remti vis labiau senka;

Or. pt

Pakeitimas 147
Paul Murphy

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. palankiai vertina tai, kad šiuose 
tyrimuose Komisija pripažino, kad 
strategijos „Europa 2020“ tikslus bus 
galima pasiekti tik ryžtingai pakeitus 
dabartines tendencijas;

12. palankiai vertina tai, kad šiuose 
tyrimuose Komisija pripažino, kad 
strategijos „Europa 2020“ tikslus bus 
galima pasiekti tik ryžtingai pakeitus 
dabartines tendencijas; vis dėlto mano, kad 
šie tikslai nepakankami, ir siūlo nustatyti 
tikslą visiškai panaikinti skurdą;

Or. en

Pakeitimas 148
Emer Costello

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. palankiai vertina tai, kad šiuose 
tyrimuose Komisija pripažino, kad 
strategijos „Europa 2020“ tikslus bus 
galima pasiekti tik ryžtingai pakeitus 
dabartines tendencijas;

12. palankiai vertina tai, kad šiuose 
tyrimuose Komisija pripažino, kad visoje 
Europos Sąjungoje strategijos 
„Europa 2020“ tikslus bus galima pasiekti 
tik ryžtingai pakeitus dabartines 
tendencijas;

Or. en
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Pakeitimas 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos,
Airijos ir Portugalijos atveju į programas 
įtraukta daug išsamių nurodymų dėl 
sveikatos priežiūros sistemos reformos ir 
išlaidų mažinimo, nors SESV 
168 straipsnio 7 dalyje tokia intervencija 
draudžiama;

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos, 
Airijos ir Portugalijos atveju į programas 
įtraukta daug išsamių nurodymų dėl 
sveikatos priežiūros sistemos reformos ir 
išlaidų mažinimo, nors SESV 
168 straipsnio 7 dalyje tokia intervencija 
draudžiama; atkreipia dėmesį į Airijos 
pavyzdį, kur 2014 m. Sveikatos priežiūros 
paslaugų institucijos (angl. Health 
Service Executive) išlaidos bus 
sumažintos dar 618 mln. EUR; pabrėžia, 
kad dėl to kyla pavojus pacientų sveikatai 
ir saugai, nes nuo 2009 m. ligoninių 
biudžetas jau buvo sumažintas 20 proc.;

Or. en

Pakeitimas 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos, 
Airijos ir Portugalijos atveju į programas 
įtraukta daug išsamių nurodymų dėl 
sveikatos priežiūros sistemos reformos ir 
išlaidų mažinimo, nors SESV 
168 straipsnio 7 dalyje tokia intervencija 
draudžiama;

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos, 
Airijos ir Portugalijos atveju į programas 
įtraukta daug išsamių nurodymų dėl 
sveikatos priežiūros sistemos reformos ir 
išlaidų mažinimo, kurie daro didelį poveikį 
socialinių paslaugų, ypač sveikatos ir 
socialinės priežiūros paslaugų, kokybei ir 
visuotiniam prieinamumui, nors SESV 
168 straipsnio 7 dalyje tokia intervencija 
draudžiama;

Or. en
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Pakeitimas 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
13 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos, 
Airijos ir Portugalijos atveju į programas 
įtraukta daug išsamių nurodymų dėl 
sveikatos priežiūros sistemos reformos ir 
išlaidų mažinimo, nors SESV 
168 straipsnio 7 dalyje tokia intervencija 
draudžiama;

13. apgailestauja, kad bent jau Graikijos, 
Airijos ir Portugalijos atveju į programas 
įtraukta daug išsamių nurodymų dėl 
sveikatos priežiūros sistemos reformos ir 
išlaidų mažinimo, todėl labai daug 
asmenų liko be sveikatos draudimo ir 
socialinės apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. apgailestauja, kad nėra kryptingo 
požiūrio į tai, kaip būtų galima nustatyti 
sveikatos priežiūros sistemų 
neveiksmingumą ir rasti sprendimus dėl 
bendro sveikatos priežiūros biudžeto 
išlaidų mažinimo; įspėja, kad taikant 
bendrų mokėjimų tvarką pacientai gali 
pradėti atidėlioti naudojimąsi sveikatos 
priežiūros sistemos paslaugomis, o namų 
ūkiams gali tekti prisiimti finansinę naštą; 
įspėja, kad sveikatos priežiūros specialistų 
darbo užmokesčio mažinimas gali daryti 
neigiamą poveikį pacientų saugai ir 
paskatinti sveikatos priežiūros specialistų 
migraciją;

Or. en
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Pakeitimas 153
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. yra labai susirūpinęs dėl valstybinių 
sistemų išmokų sveikatai ir vaistams 
mažinimo – kai kuriose šalyse visuotinis 
sistemos modelis buvo iš esmės pakeistas 
kitų labiau draudiminių ar komercinių 
metodų naudai; be to, pabrėžia, kad iš 
daugelio dokumentų ir mokslinių tyrimų 
matyti, jog taikant diskriminacinę bendrų 
mokėjimų, kartais net už tokias 
pagrindines paslaugas kaip neatidėliotini 
su sveikata susiję reikalai arba lėtinėmis 
ligomis sergantiems asmenims norint 
įsigyti vaistų, tvarką daug piliečių de facto 
negali patenkinti pagrindinių socialinių ir 
sveikatos priežiūros poreikių; pažymi, kad 
šios priemonės taip pat turėjo didelį 
poveikį slaugos srityje dirbantiems 
specialistams; todėl sudarant ekonomines 
kliūtis nebuvo leidžiama naudotis 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 154
Marian Harkin

Nuomonės projektas
13 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13a. apgailestauja, kad specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų ugdymo paslaugų 
srities išlaidų mažinimas daro labai didelį 
neigiamą poveikį jų gyvenimo galimybėms 
ir kad tokio ankstyvajame amžiuje patirto 
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neigiamo poveikio niekada nebus galima 
panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Nuomonės projektas
13 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

13b. pakartoja, kad Tarptautinio 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių 
pakto (angl. ICESCR) 12 straipsnyje 
nustatyta kiekvieno žmogaus teisė į kuo 
geresnę fizinę ir psichinę sveikatą; 
pažymi, kad visos keturios programos 
valstybės yra šio pakto šalys ir todėl 
pripažino kiekvieno asmens teisę į 
sveikatą; pažymi, kad Graikijos ir 
Portugalijos Konstitucijose pripažįstama 
teisė į sveikatą; yra susirūpinęs, kad, 
remiantis ES-SPGS duomenimis, 2008–
2011 m. visose keturiose šalyse nustatytas 
nepatenkintų medicininių paslaugų 
poreikių didėjimas; apgailestauja dėl 
Portugalijos ir Airijos sprendimo 
sumažinti įstatymų nustatytų išmokų 
rinkinių ir teikiamų paslaugų apimtį;

Or. en

Pakeitimas 156
Marian Harkin

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. apgailestauja, kad sumažintos 
neįgaliųjų savarankiško gyvenimo 
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ištekliams užtikrinti skiriamos išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 157
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. pabrėžia, kad, šiose keturiose šalyse 
didėjant socialiniam skurdui, dėl privačių 
asmenų pastangų, šeimos tinklų ir 
pagalbą teikiančių organizacijų didėja ir 
pažeidžiamiausių asmenų grupių 
tarpusavio solidarumas; pabrėžia, kad 
tokia intervencija neturėtų tapti 
struktūriniu problemos sprendimo būdu, 
net jeigu ji ir padeda palengvinti 
labiausiai nepasiturinčių asmenų padėtį 
bei įrodyti Europos Sąjungos pilietiškumo 
pranašumus;

Or. en

Pakeitimas 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
15 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15a. apgailestauja, kad trejetas daro didelį 
spaudimą nacionalinės valdžios 
institucijoms nutraukti nuo krizės 
nukentėjusių gyventojų iškeldinimo 
moratoriumą, nors tie žmonės labai 
nukentėjo nuo krizės ir griežtų taupymo 
priemonių ir todėl nebeišgali padengti 
savo hipotekos kredito išlaidų; 
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rekomenduoja valstybėms narėms ir jų 
vietos valdžios institucijoms sukurti 
objektyvią būsto politiką, pagal kurią 
pirmenybė būtų teikiama socialiniam ir 
įperkamam būstui, spręsti negyvenamų 
būstų klausimą ir, siekiant sumažinti 
iškeldinimo atvejų skaičių, įgyvendinti 
veiksmingą prevencijos politiką;

Or. en

Pakeitimas 159
Edite Estrela

Nuomonės projektas
15 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

15c. susirūpinęs pažymi, kad Graikijoje, 
Ispanijoje, Airijoje ir Portugalijoje nuolat 
didėja Gini koeficientas1, nors euro 
zonoje matyti bendra jo mažėjimo 
tendencija, o tai reiškia, kad šalyse, 
kuriose vykdomas koregavimas, labai 
padidėjo turto paskirstymo nelygybė;
1 Remiantis Eurostato duomenimis, 
Portugalijoje Gini koeficientas nuolat 
didėjo: 2009 m. jis buvo 33,7, 2011 m. –
34,2, o 2012 m. – 34,5.

Or. pt

Pakeitimas 160
Regina Bastos

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. palankiai vertina tai, kad šiose 
keturiose šalyse mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičius mažėja; tačiau pažymi, 

16. palankiai vertina tai, kad šiose 
keturiose šalyse mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičius mažėja; tačiau pažymi, 
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kad šis mažėjimas iš dalies paaiškinamas 
sunkumais, su kuriais susiduria jaunimas 
ieškodamas darbo;

kad šis mažėjimas iš dalies gali būti 
paaiškinamas sunkumais, su kuriais 
susiduria jaunimas ieškodamas darbo;

Or. pt

Pakeitimas 161
Emer Costello

Nuomonės projektas
16 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

16. palankiai vertina tai, kad šiose 
keturiose šalyse mokyklos nebaigusių 
asmenų skaičius mažėja; tačiau pažymi, 
kad šis mažėjimas iš dalies paaiškinamas 
sunkumais, su kuriais susiduria jaunimas 
ieškodamas darbo;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pakeitimas 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
16 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

16a. susirūpinęs pažymi, kad labai 
sumažėjo pradinio ir vidurinio ugdymo
įstaigoms skiriamas viešasis 
finansavimas, be kita ko, kiekvienoje 
šalyje atleidžiant po dešimtis tūkstančių 
mokytojų, o tai daro praktinį poveikį 
švietimo kokybei ir mokyklų mokymo 
medžiagai bei žmogiškiesiems ištekliams; 
pažymi, kad taikant šias priemones 
klasėse daugėja mokinių, pertvarkomos 
mokymo programos, jungiamos mokyklos 
ir didėja koncentracija, nes mokyklos 
uždaromos atokiausiose ir kaimo 
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vietovėse, todėl daug jaunimo netenka 
galimybės mokytis valstybinėse įstaigose; 
pabrėžia, kad susiklosčius tokiai padėčiai 
valstybinis švietimas vis labiau ir vis 
dažniau keičiamas privačiu švietimu, kurį 
sau leisti gali tik kai kurie žmonės, todėl 
didėja mokinių socialinė nelygybė;

Or. pt

Pakeitimas 163
Regina Bastos

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. palankiai vertina tai, kad visose 
keturiose šalyse tretinį išsilavinimą įgijusių 
asmenų skaičius didėja; tačiau pažymi, kad 
šis didėjimas iš dalies paaiškinamas 
jaunimo poreikiu didinti savo ateities 
galimybes darbo rinkoje;

17. palankiai vertina tai, kad visose 
keturiose šalyse tretinį išsilavinimą įgijusių 
asmenų skaičius didėja; tačiau pažymi, kad 
šis didėjimas iš dalies gali būti 
paaiškinamas jaunimo poreikiu didinti savo 
ateities galimybes darbo rinkoje;

Or. pt

Pakeitimas 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. palankiai vertina tai, kad visose 
keturiose šalyse tretinį išsilavinimą įgijusių 
asmenų skaičius didėja; tačiau pažymi, kad 
šis didėjimas iš dalies paaiškinamas 
jaunimo poreikiu didinti savo ateities 
galimybes darbo rinkoje;

17. palankiai vertina tai, kad kai kuriose 
gelbėjamose šalyse tretinį išsilavinimą 
įgijusių asmenų skaičius didėja; tačiau 
pažymi, kad šis didėjimas iš dalies 
paaiškinamas jaunimo poreikiu didinti savo 
ateities galimybes darbo rinkoje; pažymi, 
kad Portugalijoje toliau mokytis 
pradedančių mokinių skaičius mažėjo 
penktus metus iš eilės ir kad šis mažėjimas 
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glaudžiai susijęs su padidėjusiais 
mokesčiais ir kitomis išlaidomis ir su 
labai ribotomis galimybėmis švietimo 
srityje naudotis socialinėmis 
priemonėmis;

Or. pt

Pakeitimas 165
Emer Costello

Nuomonės projektas
17 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

17. palankiai vertina tai, kad visose 
keturiose šalyse tretinį išsilavinimą įgijusių 
asmenų skaičius didėja; tačiau pažymi, kad 
šis didėjimas iš dalies paaiškinamas 
jaunimo poreikiu didinti savo ateities 
galimybes darbo rinkoje;

17. palankiai vertina tai, kad visose 
keturiose šalyse tretinį išsilavinimą įgijusių 
asmenų skaičius didėja; pažymi, kad šis 
didėjimas iš dalies paaiškinamas jaunimo 
poreikiu didinti savo ateities galimybes 
darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 166
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. apgailestauja, kad švietimo sistemų 
kokybės srityje nematyti pozityvių 
tendencijų, nes šių keturių programos 
šalių švietimo sistemų kokybė nesiekia ES 
vidurkio; primena, kad būtina skubiai 
atkurti kokybiškas profesinio mokymo 
sistemas ir užtikrinti aukštą socialinio 
teisėtumo lygį, nes tai yra vienas iš 
geriausių jaunimo galimybių įsidarbinti 
didinimo būdų;
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Or. en

Pakeitimas 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. pabrėžia, kad norint užtikrinti iš 
tikrųjų visiems prieinamą švietimą jis 
turėtų būti viešas, demokratiškas ir 
naudojimosi požiūriu nemokamas;

Or. en

Pakeitimas 168
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. vis dėlto reiškia didelį susirūpinimą, 
kad, jei socialinė ir ekonominė padėtis 
išliks tokia pat arba pablogės, gali dar 
labiau paaštrėti nedirbančio, 
nesimokančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio jaunimo (NEET) ir 
nelygybės švietimo srityje problemos;

Or. el

Pakeitimas 169
Marian Harkin

Nuomonės projektas
17 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. apgailestauja dėl neigiamo masinės 
jaunimo emigracijos poveikio, visų pirma 
dėl socialinių ir ekonominių jos 
padarinių;

Or. en

Pakeitimas 170
Edite Estrela

Nuomonės projektas
17 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

17a. susirūpinęs atkreipia dėmesį į nuo 
krizės pradžios švietimo sistemoje 
dalyvaujančių mokinių ir studentų 
skaičiaus mažėjimo tendenciją ir į tai, 
kad, pavyzdžiui, Portugalijoje yra kone 
daugiausiai norinčio tęsti studijas, bet 
negalinčio sau leisti tai padaryti jaunimo 
(38 proc.)1;
1 2013 m. McKinsey Center for 
Government ataskaita „Švietimas 
užimtumui: Europos jaunimo galimybės 
rasti darbą“.

Or. pt

Pakeitimas 171
Phil Bennion

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 

18. pripažįsta, kad šioms keturioms šalims 
taikomose programose įmonėms leidžiama 
atsisakyti kolektyvinių sutarčių ir 
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ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; pabrėžia, kad ši niekinga 
situacija yra vykdomų ribotų struktūrinių 
reformų, aprėpiančių tik darbo santykių 
reguliavimo panaikinimą ir darbo 
užmokesčio mažinimą bet kokia kaina, 
aiškiai prieštaraujantį bendriems ES 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai, pasekmė;

persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų; pažymi, kad dėl to TDO 
ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; pabrėžia, kad ši situacija turėtų 
būti tik laikinas padėties pablogėjimas ir
kad reikėtų atkurti kolektyvines derybas ir 
socialinį dialogą laikantis nacionalinės 
teisės aktų ir praktikos nuostatų;

Or. en

Pakeitimas 172
Sari Essayah

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; pabrėžia, kad ši niekinga 
situacija yra vykdomų ribotų struktūrinių 
reformų, aprėpiančių tik darbo santykių 
reguliavimo panaikinimą ir darbo 
užmokesčio mažinimą bet kokia kaina,
aiškiai prieštaraujantį bendriems ES 

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; pabrėžia, kad ši niekinga 
situacija yra vykdomų ribotų struktūrinių 
reformų, aprėpiančių tik darbo santykių 
reguliavimo panaikinimą ir darbo 
užmokesčio mažinimą, kuris įprastos 
ekonominės plėtros laikais aiškiai 
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tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai, pasekmė;

prieštarauja bendriems ES tikslams ir 
strategijos „Europa 2020“ politikai, 
pasekmė;

Or. fi

Pakeitimas 173
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; pabrėžia, kad ši niekinga 
situacija yra vykdomų ribotų struktūrinių 
reformų, aprėpiančių tik darbo santykių 
reguliavimo panaikinimą ir darbo 
užmokesčio mažinimą bet kokia kaina,
aiškiai prieštaraujantį bendriems ES 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai, pasekmė;

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; smerkia tai, kad suteikiant 
teisę abejotinos reputacijos ir negebančių 
atstovauti „darbuotojų asociacijoms“ 
įmonių lygmeniu sudaryti susitarimus dėl 
mažiau palankių sąlygų, panaikinant 
galimybę automatiškai pratęsti 
kolektyvines sutartis ir (arba) nustatant 
daug griežtesnius teisinio kolektyvinių 
sutarčių pratęsimo kriterijus, dėl kurių 
Graikijoje ir Portugalijoje gerokai 
sumažėjo galiojančių kolektyvinių 
sutarčių ir sustojo darbo užmokesčio 
raida, pažeistas kolektyvinio atstovavimo 
principas; smerkia tai, kad Graikijoje 
minimalus darbo užmokestis buvo 
sumažintas, o Portugalijoje – įšaldytas; 
pabrėžia, kad ši niekinga situacija yra 
įgaliojimų priimti sprendimus perdavimo 
tik ekonominiams ir finansiniams 
veikėjams, kurių veiksmai niekaip 
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neribojami Europos Sąjungos ir 
tarptautinio socialinio acquis nuostatomis 
ir dėl kurių suformuota aiškiai bendriems 
ES tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai prieštaraujanti politika, pasekmė;

Or. en

Pakeitimas 174
Regina Bastos

Nuomonės projektas
18 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė 
Konstitucinio teismo panaikinti tam tikras 
teisines priemones; pabrėžia, kad ši 
niekinga situacija yra vykdomų ribotų 
struktūrinių reformų, aprėpiančių tik darbo 
santykių reguliavimo panaikinimą ir darbo 
užmokesčio mažinimą bet kokia kaina, 
aiškiai prieštaraujantį bendriems ES 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai, pasekmė;

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
iš naujo užmegzti socialinį dialogą;
pabrėžia, kad ši situacija yra vykdomų 
ribotų struktūrinių reformų, aprėpiančių tik 
darbo santykių reguliavimo panaikinimą ir 
darbo užmokesčio mažinimą, kuris 
prieštarauja bendriems ES tikslams ir 
strategijos „Europa 2020“ politikai, 
pasekmė;

Or. pt

Pakeitimas 175
Emer Costello

Nuomonės projektas
18 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

18. apgailestauja, kad šioms keturioms 
šalims taikomose programose įmonėms 
leidžiama atsisakyti kolektyvinių sutarčių 
ir persvarstyti sektorines sutartis dėl 
atlyginimų, turinčias tiesioginę įtaką 
kolektyvinių sutarčių, nustatytų 
atitinkamose nacionalinėse konstitucijose, 
struktūrai ir vertybėms; pažymi, kad dėl to 
TDO ekspertų komitetas paprašė Graikijos 
atveju iš naujo užmegzti socialinį dialogą, 
o Portugalijos atveju paprašė Konstitucinio 
teismo panaikinti tam tikras teisines 
priemones; pabrėžia, kad ši niekinga 
situacija yra vykdomų ribotų struktūrinių 
reformų, aprėpiančių tik darbo santykių 
reguliavimo panaikinimą ir darbo 
užmokesčio mažinimą bet kokia kaina, 
aiškiai prieštaraujantį bendriems ES 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai, pasekmė;

18. apgailestauja, kad nesikonsultuota su 
nacionaliniu lygmeniu veikiančiais 
socialiniais partneriais ir kad jie iš 
pradžių nebuvo įtraukti į programų 
kūrimo procesą, taip pat kad trejetas 
parodė nenorintis prasmingai 
bendradarbiauti su nacionaliniais 
socialiniais partneriais; apgailestauja, kad 
šioms keturioms šalims taikomose 
programose įmonėms leidžiama atsisakyti 
kolektyvinių sutarčių ir persvarstyti 
sektorines sutartis dėl atlyginimų, turinčias 
tiesioginę įtaką kolektyvinių sutarčių, 
nustatytų atitinkamose nacionalinėse 
konstitucijose, struktūrai ir vertybėms; 
pažymi, kad dėl to TDO ekspertų komitetas 
paprašė Graikijos atveju iš naujo užmegzti 
socialinį dialogą, o Portugalijos atveju 
paprašė Konstitucinio teismo panaikinti 
tam tikras teisines priemones; pabrėžia, 
kad ši niekinga situacija yra vykdomų 
ribotų struktūrinių reformų, aprėpiančių tik 
darbo santykių reguliavimo panaikinimą ir 
darbo užmokesčio mažinimą bet kokia 
kaina, aiškiai prieštaraujantį bendriems ES 
tikslams ir strategijos „Europa 2020“ 
politikai, pasekmė;

Or. en

Pakeitimas 176
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. smerkia tai, kad trejetas visiškai 
nepaisė SESV 153 straipsnio 5 dalies 
nuostatų, pagal kurias neleidžiamas joks 
ES kišimasis į tokias sritis kaip darbo 
užmokestis, teisė jungtis į asociacijas, 
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teisė streikuoti ir teisė imtis lokautų, taip 
pat SESV 152 straipsnio, kuriame 
teigiama, kad „Sąjunga, atsižvelgdama į 
nacionalinių sistemų įvairovę, pripažįsta 
ir remia socialinių partnerių vaidmenį 
savo lygiu. Ji remia socialinių partnerių 
dialogą, kartu gerbdama jų 
savarankiškumą“; pabrėžia, kad trejetas, 
priešingai, ragino patvirtinti esminius 
nacionalinių darbo užmokesčio nustatymo 
sistemų pakeitimus, kuriais siekiama iš 
esmės decentralizuoti kolektyvinių derybų 
procesą ir smarkiai apriboti kolektyvinių 
sutarčių pratęsimo kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 177
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. pabrėžia, kad atkurtos kolektyvinės 
derybos yra esminė suderintų darbo 
santykių garantija ir pačios demokratijos 
veikimo ramstis;

Or. pt

Pakeitimas 178
Paul Murphy

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. palaiko profesines sąjungas, kurios, 
nepritardamos vadinamajam 
teisingesniam išlaidų mažinimui, atsisako 
prisiimti bendrą atsakomybę už griežtos 
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taupymo politikos įgyvendinimą, ir 
primygtinai reikalauja užtikrinti, kad 
reiškiant nepritarimą neoliberalizmui ir 
griežtoms taupymo priemonėms jos 
nepriklausomai išreikštų darbuotojų 
interesus;

Or. en

Pakeitimas 179
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. pažymi, kad darbo santykių 
persvarstymas remiantis vidaus 
devalvacijos pagal ekonominio 
koregavimo programų reikalavimus 
logika nedavė lauktų rezultatų, o darbo 
rinkos reformos, kaip paaiškėjo, būna 
sėkmingiausios tuomet, kai yra rengiamos 
ir įgyvendinamos konsultuojantis su 
socialiniais partneriais, visų pirma vedant 
socialinį dialogą ir nuosekliai laikantis 
nacionalinių tradicijų, nes tai yra 
vienintelis būdas išvengti darbo rinkos 
susiskaidymo ir pasiekti taip trokštamą 
tikslą užtikrinti darnius darbo santykius; 
mano, kad, turint omenyje nuolat 
kintančias socialines ir ekonomines 
sąlygas, reikalavimai vykdyti darbo rinkos 
reformas ir mažinti išlaidas yra visiškai 
teisėti, ir kartu pabrėžia, kad siekiant 
didinti užimtumą, užkirsti kelią darbo 
vietų praradimui ir užtikrinti visapusišką 
pagrindinių principų, kuriais 
reglamentuojamos tinkamos darbo 
sąlygos, laikymąsi, be jokios abejonės 
būtina apsaugoti pagrindines 
nacionaliniu ir Europos Sąjungos 
lygmenimis nustatytas darbo teises;

Or. el
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Pakeitimas 180
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. pažymi, kad pagal finansinės 
paramos skyrimo sąlygas nustatytas 
reikalavimas arba visiškai panaikinant 
sektorių darbo užmokesčio nustatymo 
institucijas, kaip įvyko Airijoje, arba 
nuolat naikinant esamas sektorių 
kolektyvinių derybų sistemas panaikinti 
esamus darbo užmokesčio nustatymo 
susitarimus; šios priemonės – tai: 
nacionalinių kolektyvinių sutarčių 
panaikinimas arba nutraukimas; 
palankesnių sąlygų supaprastinti sektorių 
susitarimais arba teisinėmis nuostatomis 
reglamentuojamus įmonių lygmeniu 
sudaromus susitarimus sudarymas, 
pavyzdžiui, taikant įvadines nuostatas ar 
išimtinio atvejo išlygas arba apskritai 
įmonių lygmeniu sudaromiems 
susitarimams teikiant pirmenybę sektorių 
susitarimų atžvilgiu; palankesnio režimo 
principo taikymo nutraukimas ir 
griežtesnių kolektyvinių sutarčių 
pratęsimo kriterijų nustatymas; 
pasibaigusių kolektyvinių sutarčių 
poveikio mažinimas ir didesnių galimybių 
profesinėms sąjungoms 
nepriklausantiems darbuotojų atstovams 
sudaryti kolektyvines sutartis įmonių 
lygmeniu suteikimas;

Or. en

Pakeitimas 181
Regina Bastos
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Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. pažymi, kad 2012 m. sausio mėn. 
Portugalijoje visi svarbiausi socialiniai 
partneriai ir jos vyriausybė pasirašė 
veiksmų socialinėje srityje derinimo 
susitarimą „Įsipareigojimas siekti 
augimo, konkurencingumo ir užimtumo“;

Or. en

Pakeitimas 182
Regina Bastos

Nuomonės projektas
18 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18a. pabrėžia, kad nėra nė vieno bendro 
sprendimo, kurį būtų galima taikyti 
visoms valstybėms narėms;

Or. pt

Pakeitimas 183
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
18 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18b. yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
silpnėja socialinis dialogas – tai reiškia, 
kad labai mažėja kolektyvines sutartis 
sudariusių darbuotojų skaičius; remiantis 
turimais duomenimis, trejetui pateikus 
savo rekomendacijas kai kuriose šalyse 
tokių kolektyvinių sutarčių nesudariusių 
darbuotojų yra daugiau kaip 70 proc.;
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Or. en

Pakeitimas 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
18 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18b. pabrėžia, kad sveikatos priežiūros 
srityje dėl trejeto nustatytų ir vyriausybių 
taikomų griežtų taupymo priemonių 
nebegalima naudotis ligoninių 
paslaugomis ir priemonėmis ir 
panaikintos arba apribotos vietos 
lygmeniu teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos, todėl sumažėjo profilaktinės 
sveikatos priežiūros ir ligų nustatymo 
galimybių, panaikinta parama pacientų 
vežimui, todėl jie nebegali gauti svarbių 
konsultacijų ir gydytis, ir labai padidėjo 
sveikatos priežiūros paslaugų įkainiai, 
taigi taikant šias priemones apribotos 
galimybės naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis;

Or. pt

Pakeitimas 185
Edite Estrela

Nuomonės projektas
18 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18b. laikosi nuomonės, kad trejeto 
pateiktos kolektyvinių derybų ribojimo ir 
darbo užmokesčio mažinimo priemonės 
nėra veiksmingas kovos su nelygybe ar 
ekonomikos augimo skatinimo būdas; 
laikosi nuomonės, kad darbo užmokesčio 
mažinimu grindžiamas metodas, kuriuo 



PE526.372v01-00 98/127 AM\1015492LT.doc

LT

siekiama didinti eksportą, prisidėjo prie 
vidaus vartojimo mažėjimo, taip pat 
padarė neigiamą poveikį ekonomikos 
augimui;

Or. pt

Pakeitimas 186
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
18 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18c. apibendrina, kad strategijos 
„Europa 2020“ užimtumo ir kovos su 
skurdu bei socialine atskirtimi tikslai yra 
labiau nei bet kada nepasiekiami, ir taip 
yra ne tik dėl ekonomikos padėties, bet ir 
dėl didelio trejeto programose nustatyto 
išlaidų mažinimo; pabrėžia, kad TVF 
neseniai svarstė galimybę, kad griežta 
taupymo politika galbūt nuėjo per toli 
(nes ją įgyvendinant akivaizdžiai sulėtėjo 
ekonomikos augimas ir labai padidėjo 
nedarbas), ir kad JT Ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių komiteto 
pirmininkas teigia, jog griežta taupymo 
politika nepadeda skatinti ekonomikos 
augimo ir savaime trukdo įgyvendinti 
ekonomines ir socialines teises;

Or. en

Pakeitimas 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
18 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

18c. atkreipia dėmesį į tai, kad nedarbas, 
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socialinių išmokų mažinimas, skurdas ir 
ateities galimybių nebuvimas yra vieni iš 
veiksnių, dėl kurių gali atsirasti arba 
paūmėti depresija, galinti paskatinti 
žudytis; pažymi, kad dėl prastėjančių 
darbo sąlygų ir vis mažiau garantijų 
suteikiančio užimtumo pobūdžio atsiranda 
daugiau psichologinių ir socialinių 
veiksnių bei daugiau depresija sergančių 
darbuotojų;

Or. pt

Pakeitimas 188
Sari Essayah

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikę, 
tiek ilgalaikę socialinės apsaugos 
sistemoms daromą žalą kovos su skurdu, 
tinkamo socialinio dialogo išsaugojimo ir 
darbo santykių lankstumo ir saugumo 
pusiausvyros požiūriu; ragina Komisiją 
rengiant šį tyrimą pasinaudoti savo 
konsultacinėmis institucijomis, taip pat 
Užimtumo komitetu ir Socialinės apsaugos 
komitetu; siūlo paprašyti EESRK parengti 
specialią ataskaitą;

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų ekonomikos krizės ir 
siekiant ją įveikti vykdomų koregavimo 
programų socialinių ir ekonominių 
pasekmių tyrimą siekiant teisingai suprasti 
tiek trumpalaikę, tiek ilgalaikę socialinės 
apsaugos sistemoms daromą žalą, itin daug 
dėmesio skiriant kovai su skurdu, tinkamo 
socialinio dialogo išsaugojimui ir darbo 
santykių lankstumo ir saugumo 
pusiausvyrai; ragina Komisiją rengiant šį 
tyrimą pasinaudoti savo konsultacinėmis 
institucijomis, taip pat Užimtumo komitetu 
ir Socialinės apsaugos komitetu; siūlo 
paprašyti EESRK parengti specialią 
ataskaitą;

Or. fi

Pakeitimas 189
Regina Bastos
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Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikę, 
tiek ilgalaikę socialinės apsaugos 
sistemoms daromą žalą kovos su skurdu, 
tinkamo socialinio dialogo išsaugojimo ir 
darbo santykių lankstumo ir saugumo 
pusiausvyros požiūriu; ragina Komisiją 
rengiant šį tyrimą pasinaudoti savo 
konsultacinėmis institucijomis, taip pat 
Užimtumo komitetu ir Socialinės apsaugos 
komitetu; siūlo paprašyti EESRK parengti 
specialią ataskaitą;

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikę, 
tiek ilgalaikę užimtumui ir socialinės 
apsaugos sistemoms daromą žalą, itin daug 
dėmesio skiriant kovai su skurdu, tinkamo 
socialinio dialogo išsaugojimui ir darbo 
santykių lankstumo ir saugumo 
pusiausvyrai; ragina Komisiją rengiant šį 
tyrimą pasinaudoti savo konsultacinėmis 
institucijomis, taip pat Užimtumo komitetu 
ir Socialinės apsaugos komitetu; siūlo 
paprašyti EESRK parengti specialią 
ataskaitą;

Or. pt

Pakeitimas 190
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikę, 
tiek ilgalaikę socialinės apsaugos 
sistemoms daromą žalą kovos su skurdu, 
tinkamo socialinio dialogo išsaugojimo ir 
darbo santykių lankstumo ir saugumo 
pusiausvyros požiūriu; ragina Komisiją 
rengiant šį tyrimą pasinaudoti savo 
konsultacinėmis institucijomis, taip pat 
Užimtumo komitetu ir Socialinės apsaugos 
komitetu; siūlo paprašyti EESRK parengti 
specialią ataskaitą;

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teikti teisingą trumpalaikę ir 
ilgalaikę informaciją apie socialinės 
apsaugos sistemas, ypač atsižvelgiant į
kovą su skurdu, tinkamo socialinio dialogo 
išsaugojimą ir darbo santykių lankstumo ir 
saugumo pusiausvyrą; ragina Komisiją 
rengiant šį tyrimą pasinaudoti savo 
konsultacinėmis institucijomis, taip pat 
Užimtumo komitetu ir Socialinės apsaugos 
komitetu; siūlo paprašyti EESRK parengti 
specialią ataskaitą;
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Or. es

Pakeitimas 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
19 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikę, 
tiek ilgalaikę socialinės apsaugos 
sistemoms daromą žalą kovos su skurdu, 
tinkamo socialinio dialogo išsaugojimo ir 
darbo santykių lankstumo ir saugumo 
pusiausvyros požiūriu; ragina Komisiją 
rengiant šį tyrimą pasinaudoti savo 
konsultacinėmis institucijomis, taip pat 
Užimtumo komitetu ir Socialinės apsaugos 
komitetu; siūlo paprašyti EESRK parengti 
specialią ataskaitą;

19. ragina Komisiją šiose keturiose šalyse 
atlikti išsamų koregavimo programų 
socialinių ir ekonominių pasekmių tyrimą 
siekiant teisingai suprasti tiek trumpalaikį, 
tiek ilgalaikį poveikį socialinės apsaugos 
sistemoms, itin daug dėmesio skiriant 
kovai su skurdu, tinkamo socialinio 
dialogo išsaugojimui ir darbo santykių 
lankstumo ir saugumo pusiausvyrai; ragina 
Komisiją rengiant šį tyrimą pasinaudoti 
savo konsultacinėmis institucijomis, taip 
pat Užimtumo komitetu ir Socialinės 
apsaugos komitetu; siūlo paprašyti EESRK 
parengti specialią ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 192
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
19 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) ragina Europos Komisiją parengti 
išsamią šios programos šalyse padarytų 
Europos socialinio acquis dvasios ir 
principų pažeidimų ataskaitą, kad būtų 
galima pasiūlyti socialinio acquis 
atkūrimo priemones; primygtinai ragina 
pradėti Europos socialinį dialogą ir taip į 
šį procesą glaudžiai įtraukti nacionalinius 
bei Europos socialinius partnerius;
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Or. en

Pakeitimas 193
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
19 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

19a. primygtinai ragina valstybes nares, 
visų pirma pasirašiusias susitarimo 
memorandumą, didinti darbo užmokestį ir 
socialines išmokas ir iki ankstesnio lygio 
atkurti sumažintus atlyginimus, pajamas 
ir socialines teises, kad būtų išspręstos 
didelės socialinės problemos, didinama 
vidaus paklausa, gaivinama ekonominė 
veikla ir kuriama daugiau ir geresnių 
darbo vietų; primygtinai ragina valstybes 
nares įgyvendinti viešųjų paslaugų 
apsaugos ir atkūrimo politiką, ypač kiek 
tai sietina su valstybės socialinėmis 
funkcijomis, ir didinti jų žmogiškuosius ir 
materialiuosius išteklius atsižvelgiant į tai, 
kad sudarant sąlygas piliečiams naudotis 
savo teisėmis jų vaidmuo yra labai 
svarbus;

Or. pt

Pakeitimas 194
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
19 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

19a. pabrėžia, kad Graikija įdėjo labai 
daug pastangų, įskaitant precedento 
neturinį Graikijos žmonių pasiaukojimą; 
primygtinai ragina ES padėti užtikrinti, 
kad Graikijos visuomenė ir realioji 
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ekonomika galėtų atitinkamai pasinaudoti 
pirminiais ekonominiais laimėjimais;

Or. el

Pakeitimas 195
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
19 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

19b. pabrėžia, kad valstybėms narėms 
svarbu apsvarstyti naujų derybų dėl 
valstybės skolos būdus, įskaitant galutinių 
terminų, palūkanų normų ir mokėtinų 
sumų nustatymą, nes taip galbūt būtų 
galima panaikinti valstybėms tenkančią 
skolos aptarnavimo naštą ir nukreipti 
išteklius pelningoms investicijoms ir 
darbo vietų kūrimui skatinti;

Or. pt

Pakeitimas 196
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
19 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

19c. pabrėžia panašių problemų turinčių 
šalių politinės konvergencijos svarbą 
siekiant sustabdyti spekuliavimo spiralę;

Or. pt

Pakeitimas 197
Inês Cristina Zuber
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Nuomonės projektas
19 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

19d. pabrėžia, kaip svarbu įgyvendinti 
kovos su besaikiu lėšų švaistymu biudžeto 
politiką, kuri būtų grindžiama mokestine 
nuostata didinti dividendų ir pelno 
apmokestinimą ir mažinti darbuotojams 
bei mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
tenkančią naštą, taip užtikrinant 
veiksmingam valstybių veikimui būtinas 
lėšas;

Or. pt

Pakeitimas 198
Sari Essayah

Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams;

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų, jų 
finansavimo ir viešųjų finansų tvarumo
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes ekonomikos krizė ir 
biudžeto koregavimo priemonės bei
struktūrinės reformos, kurių reikalavo 
trejetas jos padariniams panaikinti, turėjo 
neigiamos įtakos jose nustatytiems 
įpareigojimams;

Or. fi

Pakeitimas 199
Verónica Lope Fontagné
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Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos
jose nustatytiems įpareigojimams;

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų;

Or. es

Pakeitimas 200
Emer Costello

Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams;

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų, 
reikalingų siekiant užtikrinti, kad būtų 
visiškai laikomasi Europos socialinės 
chartijos ir jos Protokolo bei pagrindinių 
TDO konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams;

Or. en

Pakeitimas 201
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams;

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams, įskaitant 
susijusiuosius su TDO konvencijomis 
Nr. 87 dėl asociacijų laisvės, Nr. 94 dėl 
darbo sąlygų įtraukimo į viešojo pirkimo 
sutartis arba Nr. 98 dėl teisės jungtis į 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
20 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

20. ragina Komisiją paprašyti TDO ir 
Europos Tarybą parengti pranešimus dėl 
galimų taisomųjų priemonių ir paskatų 
siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai 
laikomasi Europos socialinės chartijos ir 
jos Protokolo bei pagrindinių TDO 
konvencijų, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams;

20. ragina TDO ir Europos Tarybą parengti 
pranešimus dėl galimų priemonių ir 
paskatų, kurių reikėtų imtis siekiant 
pagerinti šių šalių socialinę padėtį, 
atsižvelgiant į Europos socialinę chartiją ir 
jos Protokolą bei į pagrindines TDO 
konvencijas, nes biudžeto koregavimo 
priemonės ir struktūrinės reformos, kurių 
reikalavo trejetas, turėjo neigiamos įtakos 
jose nustatytiems įpareigojimams;

Or. en
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Pakeitimas 203
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
20 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

20a. ragina Komisiją bendradarbiaujant 
su nacionalinės valdžios institucijomis 
teikti papildomą paramą ekonominio 
koregavimo programas įgyvendinančioms 
šalims, taip užtikrinant, kad jos galėtų 
optimaliai pasinaudoti ES struktūrinių 
fondų teikiamomis galimybėmis siekiant 
visuomenės labui tobulinti viešąjį 
administravimą ir švietimą, skatinti 
užimtumą ir kovoti su skurdu, nedarbu 
bei socialine atskirtimi;

Or. el

Pakeitimas 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Nuomonės projektas
20 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

20a. atkreipia dėmesį į tai, kad 2013 m. 
lapkričio mėn. TDO ataskaitoje „Kova su 
užimtumo krize Portugalijoje“ pritariama 
strategijai, kuri grindžiama darbo vietų
kūrimu ir produktyviomis investicijomis, 
darbo vietų išsaugojimu ir parama 
bedarbiams bei pažeidžiamų asmenų 
grupėms, geresnės kokybės darbo 
vietomis, socialine apsauga, didesniu 
darbo užmokesčiu ir kolektyvinių derybų 
bei socialinio dialogo atkūrimu ir 
plėtojimu;

Or. pt
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Pakeitimas 205
Marian Harkin

Nuomonės projektas
20 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

20a. ragina atitinkamas ES institucijas 
primygtinai reikalauti užtikrinti, kad 
švietimo paslaugoms, visų pirma skirtoms 
specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir 
neįgaliesiems, būtų skiriama pakankamai 
finansinių išteklių ir kad būtų atkurti 
savarankiškam gyvenimui reikalingi 
ištekliai;

Or. en

Pakeitimas 206
Konstantinos Poupakis

Nuomonės projektas
20 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

20b. ragina Komisiją imtis MVĮ skatinimo 
priemonių, pavyzdžiui, joms sudarant 
palankesnes sąlygas gauti finansavimą, 
nes MVĮ yra Europos ekonomikos 
pagrindas ir atitinkamose šalyse 
nacionaliniu lygmeniu atlieka pagrindinį 
ekonominį vaidmenį; šiuo požiūriu ragina 
Komisiją išnagrinėti galimybę ekonominio 
koregavimo programose nustatyti augimo 
sąlygą, nes nelikvidumas, didelis 
apmokestinimas ir užsitęsęs nuosmukis 
ekonominio koregavimo programas 
įgyvendinančiose šalyse labai pakenkė 
verslumui, visų pirma mažųjų ir vidutinių 
įmonių verslumui, todėl įmonės 
uždaromos arba perkeliamos, o dėl to 
plačiu mastu prarandamos darbo vietos;

Or. el
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Pakeitimas 207
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją, ECB ir Euro grupę laipsniškai 
panaikinti taikomas išskirtines priemones;

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją pasiūlyti priemones ir spręsti 
rimtas Graikijos, Kipro ir net kitų šalių 
vaikams kylančias problemas, kad esama 
padėtis neblogėtų ir kad būtų remiama ir 
apsaugoma socialinė sanglauda ir vaikų 
bei studentų teisės; ragina Komisiją, ECB 
ir Euro grupę laipsniškai panaikinti 
taikomas išskirtines priemones;

Or. en

Pakeitimas 208
Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais,
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją, ECB ir Euro grupę laipsniškai
panaikinti taikomas išskirtines priemones;

21. ragina ES remti socialinės apsaugos 
standartų ir kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą, pagal kurį 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
didesnio masto vietinės gamybos apsaugai 
šiose šalyse, be kita ko, teikiant finansinę 
paramą; ragina Komisiją, ECB ir Euro 
grupę panaikinti trejeto ir politines
priemones, kurių turinys buvo 
grindžiamas biudžeto konsolidavimo 
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principu (Europos semestru, antruoju 
biudžeto priežiūros dokumentų rinkiniu, 
ekonomikos valdymu ir fiskaliniu 
susitarimu);

Or. pt

Pakeitimas 209
Sari Essayah

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais,
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją, ECB ir Euro grupę laipsniškai 
panaikinti taikomas išskirtines priemones;

21. ragina ES atlikus vertinimą teikti 
paramą, siekiant atkurti atitinkamų šalių 
ekonomiką iki tokio lygio, kad jos pačios 
galėtų finansuoti socialinės apsaugos 
standartų atkūrimą, susilpnėjusią kovą su 
skurdu ir socialinio dialogo atnaujinimą 
vykdant socialinio atgaivinimo planą; 
ragina Komisiją, ECB ir Euro grupę
sutvirtėjus šios programos šalių 
ekonomikai laipsniškai panaikinti taikomas 
išskirtines priemones;

Or. fi

Pakeitimas 210
Emer Costello

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją, ECB ir Euro grupę laipsniškai 

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą, kuriuo 
siekiama užtikrinti tinkamą mažiausią 
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panaikinti taikomas išskirtines priemones; gerovės, pensijų ir darbo užmokesčio ribą 
bei didesnę socialinę konvergenciją ir 
socialinę pažangą; ragina Komisiją, ECB 
ir Euro grupę siekti šio tikslo laipsniškai 
naikinant taikomas išskirtines priemones;

Or. en

Pakeitimas 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją, ECB ir Euro grupę laipsniškai 
panaikinti taikomas išskirtines priemones;

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
kovą su skurdu; ragina Komisiją, ECB ir 
Euro grupę kuo greičiau laipsniškai 
panaikinti taikomas išskirtines priemones;

Or. en

Pakeitimas 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
21 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat, jei tikslinga, finansiniais ištekliais, 
socialinės apsaugos standartų ir 
susilpnėjusios kovos su skurdu atkūrimą ir 
socialinio dialogo atnaujinimą vykdant 
socialinio atgaivinimo planą; ragina 
Komisiją, ECB ir Euro grupę laipsniškai 
panaikinti taikomas išskirtines priemones;

21. ragina ES atlikus vertinimą remti, taip 
pat pakankamais, ne vien tik daugiametės 
finansinės programos finansiniais 
ištekliais, socialinės apsaugos standartų ir 
kovos su skurdu atkūrimą ir socialinio 
dialogo atnaujinimą vykdant socialinio 
atgaivinimo planą; ragina Komisiją, ECB ir 
Euro grupę persvarstyti ir prireikus 
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pataisyti taikomas priemones;

Or. en

Pakeitimas 213
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
21 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

21a. ragina Komisiją ir valstybes nares, 
užtikrinus viešųjų finansų tvarumą, 
labiausiai stengtis spręsti darbo vietų 
kūrimo klausimą, ypatingą dėmesį 
skiriant jaunimui ir ilgalaikiams 
bedarbiams;

Or. es

Pakeitimas 214
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
22 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

22. ragina laikytis pirmiau minėtų teisinių 
įsipareigojimų, nustatytų Sutartyse ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, nes jų 
nesilaikant pažeidžiama pirminė ES teisė;

22. ragina laikytis pirmiau minėtų teisinių 
įsipareigojimų, nustatytų Sutartyse ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje, nes jų 
nesilaikant pažeidžiama pirminė ES teisė; 
ragina Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūrą nuodugniai įvertinti šių 
priemonių poveikį žmogaus teisėms ir 
Chartijos nuostatų pažeidimo atvejais 
teikti rekomendacijas;

Or. en
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Pakeitimas 215
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
22 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

22a. ragina ECB, Europos Komisiją ir 
Euro grupę vertinant programas 
strategijos „Europa 2020“ tikslus laikyti 
lygiaverčiais fiskalinio ir ekonominio 
koregavimo tikslams;

Or. en

Pakeitimas 216
Phil Bennion

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 
institucinių ir finansinių sprendimų ir 
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir 
politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems 
labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
asmeninėmis ir kolektyvinėmis teisėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 217
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 23. ragina ES kuo greičiau nustoti taikius 
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institucinių ir finansinių sprendimų ir 
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir 
politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, asmeninėmis ir 
kolektyvinėmis teisėmis;

tokius institucinius ir finansinius 
sprendimus ir nustatyti krizių valdymo 
mechanizmus, kuriais ES institucijos galėtų 
siekti socialinių tikslų ir politikos, 
nustatytų Sutartyse, ypač susijusių su tų 
asmenų, kuriems labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, asmeninėmis ir kolektyvinėmis 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 
institucinių ir finansinių sprendimų ir 
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir 
politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, asmeninėmis ir 
kolektyvinėmis teisėmis;

23. ragina ES ateityje netaikyti griežtų 
taupymo priemonių ir nustatyti 
mechanizmus, kuriais ES institucijos galėtų 
siekti socialinių tikslų ir politikos, 
nustatytų Sutartyse, ypač susijusių su tų 
asmenų, kuriems labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, asmeninėmis ir kolektyvinėmis 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 219
Sari Essayah

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 
institucinių ir finansinių sprendimų ir 
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir 
politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems labiausiai 

23. ragina ES prisiimti atsakomybę už 
priemonių, suteikiančių galimybę ES 
valstybėms narėms siekti socialinių tikslų 
ir politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, asmeninėmis ir 
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gresia socialinė atskirtis, asmeninėmis ir 
kolektyvinėmis teisėmis;

kolektyvinėmis teisėmis, taikymą;

Or. fi

Pakeitimas 220
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 
institucinių ir finansinių sprendimų ir 
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir
politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems 
labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
asmeninėmis ir kolektyvinėmis teisėmis;

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 
institucinių ir finansinių priemonių ir 
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos būtų priverstos laikytis 
Europos socialinio acquis nuostatų ir
užtikrinti jų taikymą, kaip nustatyta 
Sutartyse, ES pagrindinių teisių 
chartijoje, ES socialinės srities 
direktyvose, Europos socialinių partnerių 
susitarimuose ir pagal kitus tarptautiniu 
lygmeniu nustatytus įpareigojimus (TDO 
konvencijas, Europos socialinę chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją); 
siekdamas šio tikslo, siūlo, be kitų dalykų, 
sudaryti specializuotą Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo kolegiją socialiniams 
klausimams spręsti ir peržiūrėti galimybių 
pradėti teikti teisinius skundus 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 221
Verónica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
23 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

23. ragina ES ateityje netaikyti tokių 23. ragina ES nustatyti mechanizmus, 
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institucinių ir finansinių sprendimų ir
nustatyti mechanizmus, kuriais ES 
institucijos galėtų siekti socialių tikslų ir 
politikos, nustatytų Sutartyse, ypač 
susijusių su tų asmenų, kuriems labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, asmeninėmis ir 
kolektyvinėmis teisėmis;

kuriais ES institucijos galėtų siekti 
socialinių tikslų ir politikos, nustatytų 
Sutartyse, ypač susijusių su tų asmenų, 
kuriems labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
asmeninėmis ir kolektyvinėmis teisėmis;

Or. es

Pakeitimas 222
Paul Murphy

Nuomonės projektas
24 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį 
pat dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas kaip 
ECOFIN ir Euro grupei;

24. ragina Komisiją ir Tarybą daugiausia 
dėmesio skirti socialiniam disbalansui ir jį 
panaikinti;

Or. en

Pakeitimas 223
Sari Essayah

Nuomonės projektas
24 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį pat 
dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas kaip 
ECOFIN ir Euro grupei;

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį pat 
dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas kaip 
ECOFIN ir Euro grupei, kad būtų 
užtikrintas valstybių narių viešųjų finansų 
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tvarumas ir jų įsipareigojimų vykdymas;

Or. fi

Pakeitimas 224
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
24 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį pat 
dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas kaip
ECOFIN ir Euro grupei;

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį pat 
dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas bei 
užtikrinti visapusį jų suderinamumą su 
ECOFIN ir Euro grupės prioritetais;

Or. en

Pakeitimas 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Nuomonės projektas
24 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį 
pat dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas kaip 
ECOFIN ir Euro grupei;

24. ragina Komisiją ir Tarybą skirti 
dėmesio socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui;

Or. en
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Pakeitimas 226
Eleni Theocharous

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. ragina Komisiją ir Europos Vadovų 
Tarybą nebemenkinti Europos 
Parlamento vaidmens ir jam pateikti 
politines ir netgi institucines procedūras 
bei reformas, kad ateityje neišklausius 
Europos Parlamento nuomonės ir 
neatsižvelgus į jo poziciją nebūtų 
priimamas nė vienas sprendimas dėl tokių 
klausimų ir krizių;

Or. en

Pakeitimas 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. ragina nedelsiant nutraukti griežtą 
taupymo politiką;

Or. en

Pakeitimas 228
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. rekomenduoja Komisijai ir 
valstybėms narėms visuomenės sveikatos 
ir švietimo sričių išlaidas laikyti ne 
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mažintinomis sąnaudomis, o valstybės 
investicijomis į šalies ateitį, kurių reikėtų 
paisyti ir kurias reikėtų didinti siekiant 
skatinti ekonominį ir socialinį atsigavimą;

Or. en

Pakeitimas 229
Regina Bastos

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. šiomis aplinkybėmis pabrėžia 
būtinybę taikyti teisingas griežtas taupymo 
priemones, kuriomis būtų siekiama 
užtikrinti socialinį teisingumą ir 
gelbėjamose valstybėse narėse pasiekti 
ekonomikos augimo ir užimtumo bei 
struktūrinių reformų vykdymo ir biudžeto 
konsolidavimo pusiausvyrą ir kurios būtų 
grindžiamos Europos Sąjungos 
vertybėmis;

Or. pt

Pakeitimas 230
Marian Harkin

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. ragina ES institucijas pirmenybę 
teikti darbo vietų kūrimui ir verslumo 
paramai;

Or. en
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Pakeitimas 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
24 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24a. mano, kad tik iš tikrųjų 
demokratiškai atskaitingos institucijos 
turėtų vadovauti politiniam didelių 
finansinių sunkumų turinčioms šalims 
skirtų koregavimo programų kūrimo ir 
įgyvendinimo procesui; mano, kad 
Komisija turėtų atlikti politinį vadovės 
vaidmenį; ragina Europos Centriniam 
Bankui ir Tarptautiniam valiutos fondui 
pavesti atlikti tik techninės pagalbos 
teikėjų funkciją; taip pat ragina įtraukti į 
šį procesą TDO, jai suteikiant 
patariamojo balso teisę; ragina rengiant ir 
įgyvendinant koregavimo programas 
užtikrinti didesnį skaidrumą ir didesnę 
politinės valdžios bei visuomenės 
atsakomybę;

Or. en

Pakeitimas 232
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
24 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24b. kadangi sudėtingiausias finansų 
krizės etapas jau praėjo, rekomenduoja 
ES institucijoms kartu su valstybėmis 
narėmis sukurti darbo vietų atkūrimo 
planą, kurį jau reikėjo įgyvendinti prieš 
keletą metų, nes tai yra vienintelis 
makroekonominio koregavimo stiprinimo 
ir viešojo sektoriaus disbalanso, 
pavyzdžiui, skolos ir deficito, panaikinimo 
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būdas; siekiant šio tikslo reikia sukurti 
užimtumo strategiją, kurioje būtų 
atsižvelgiama į būtinybę greitai atkurti 
kreditų teikimo, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, sistemą, tikrą 
užimtumo ir aktyvią darbo rinkos politiką, 
kokybiškas ir Europos valstybines 
užimtumo tarnybas, darbo užmokesčio 
didinimo politiką, Europos jaunimo 
užimtumo garantijas, namų ūkiams, 
kuriuose nei vienas narys neturi darbo, 
skirtą programą ir galiausiai į atsargesnį 
fiskalinį valdymą;

Or. en

Pakeitimas 233
Paul Murphy

Nuomonės projektas
24 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24b. mano, kad siekiant išspręsti 
kapitalizmo ir krizės sukeltos socialinės 
katastrofos problemą būtina įgyvendinti iš 
esmės kitokią socialistinės pakraipos 
politiką; todėl pabrėžia, kad reikėtų įdiegti 
iš tikrųjų progresinę apmokestinimo 
sistemą ir kad bankų sektorių reikėtų 
demokratiškai nacionalizuoti, kad jis būtų 
valdomas demokratiškai suplanuotu būdu 
ir padėtų finansuoti masinį investavimo į 
viešuosius darbus ir paslaugas siekiant 
kurti visiems prieinamas kokybiškas 
darbo vietas ir teikti visiems prieinamas 
paslaugas planą;

Or. en

Pakeitimas 234
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
24 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24b. ragina Komisiją ir Tarybą skirti tokį 
pat dėmesį socialiniam disbalansui ir jo 
panaikinimui, kaip tai daroma 
makroekonominio disbalanso atveju, ir 
šiuo tikslu EPSCO tarybai ir jos 
prioritetams taikyti tokias pat sąlygas bei 
užtikrinti visapusį jų suderinamumą su 
ECOFIN ir Euro grupės prioritetais;

Or. en

Pakeitimas 235
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
24 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24c. ragina Komisiją pateikti strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo pažangos 
ataskaitą, itin daug dėmesio skiriant 
nepakankamai pažangai šios programos 
šalyse, ir pateikti pasiūlymus, kaip šias 
šalis būtų galima nukreipti patikimo visų 
strategijos „Europa 2020“ tikslų 
įgyvendinimo linkme;

Or. en

Pakeitimas 236
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
24 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

24c. rekomenduoja ateityje rengiant darbo 
rinkos reformas orientuotis ne tik į darbo 
rinkos lankstumo didinimą, bet ir į jos 
apsaugos užtikrinimą didinant įmonių 
konkurencingumą, atsižvelgiant į tokius 
aspektus kaip išlaidos energijai, 
nesąžininga konkurencija, socialinis 
dempingas, teisinga ir veiksminga finansų 
sistema, ekonomikos augimui ir 
užimtumui palanki fiskalinė politika ir 
apskritai į visus veiksnius, padedančius 
plėtoti realiąją ekonomiką ir ugdyti 
verslumą;

Or. en

Pakeitimas 237
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
24 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24d. ragina imtis skubių priemonių, skirtų 
benamių skaičiaus didėjimui šios 
programos šalyse suvaldyti, o Europos 
Komisiją – remti šį siekį atliekant 
politikos analizę ir skatinant vadovautis 
gerosios patirties pavyzdžiais;

Or. en

Pakeitimas 238
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
24 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

24d. ragina Komisiją prieš imantis 
svarbiausių reformų šios programos 
šalyse įvertinti jų poveikį socialinei sričiai 
ir apsvarstyti šalutinį šių priemonių 
poveikį, pavyzdžiui, poveikį skurdui, 
socialinei atskirčiai, nusikalstamumo 
lygiui ir ksenofobijai;

Or. en

Pakeitimas 239
Edite Estrela

Nuomonės projektas
24 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24d. ragina Tarybą, siekiant pateikti 
praktinius socialinių problemų sprendimo 
būdus, apsvarstyti galimybę sukurti į Euro 
grupę panašų organą, kuris euro zonos 
šalyse galėtų koordinuoti bendrą 
socialinės srities politiką; laikosi 
nuomonės, kad sukūrus socialinę Euro 
grupę būtų galima didinti informuotumą 
apie socialinių problemų svarbą ir skatinti 
teisingesnę, labiau solidarumu ir 
įtrauktimi grindžiamą ekonomiką;

Or. pt

Pakeitimas 240
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
24 e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

24e. mano, kad ne tik šios programos 
šalys, t. y. einamosios sąskaitos deficitą 
turinčios valstybės narės, turėtų prisiimti 
koregavimo naštą, bet kad einamosios 
sąskaitos perviršį turinčios valstybės narės 
taip pat turėtų padėti atkurti euro zonos 
ekonomikos pusiausvyrą; ragina Komisiją 
siekiant šio tikslo pateikti šioje 
programoje nedalyvaujančioms šalims 
makroekonomikos politikos 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 241
Edite Estrela

Nuomonės projektas
24 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24e. primygtinai ragina ES sukurti kovos 
su jaunimo nedarbu programą, kurios 
finansavimą sudarytų iš finansinių 
sandorių mokesčio gaunamos pajamos ir 
40 proc. – įgyvendinant dabartinę 
Bendrijos programą nepanaudotos 
Bendrijos lėšos;

Or. pt

Pakeitimas 242
Alejandro Cercas

Nuomonės projektas
24 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24e. ragina Komisiją ir valstybes nares dėl 



PE526.372v01-00 126/127 AM\1015492LT.doc

LT

būsimų su sveikata susijusių koregavimo 
programų priemonių konsultuotis su 
pilietine visuomene, pacientų 
organizacijomis ir profesinėmis įstaigomis 
ir pasitelkti Socialinės apsaugos komitetą 
siekiant užtikrinti, kad vykdant reformas 
būtų didinamas sistemų ir išteklių 
veiksmingumas nesukeliant grėsmės 
labiausiai pažeidžiamų asmenų grupėms 
ir svarbiausiai socialinei apsaugai, 
įskaitant vaistų įsigijimą ir vartojimą, 
pačius pagrindinius poreikius ir sveikatos 
priežiūros sektoriaus darbuotojų 
atlyginimus;

Or. en

Pakeitimas 243
Edite Estrela

Nuomonės projektas
24 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

24f. ragina ES nustatyti 11 proc. nedarbo 
lygio 2020 m. ribą ir ją įtraukti į fiskalinį 
susitarimą, kartu sudarant būtinas 
sąlygas tarpusavyje dalytis socialinės 
paramos ir bedarbio pašalpų mokėjimo 
šią ribą viršijančiose valstybėse narėse 
priemonėmis;

Or. pt

Pakeitimas 244
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
24 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

24f. pažymi, kad pagal Reglamento (ES) 
Nr. 472/2013 19 straipsnio nuostatas 
Komisija iki 2014 m. sausio 1 d. turi 
pateikti Parlamentui šio reglamento 
taikymo ataskaitą; ragina Komisiją 
nedelsiant pateikti šią ataskaitą ir į ją 
įtraukti šio reglamento poveikio 
taikomoms ekonominio koregavimo 
programoms vertinimą.

Or. en


