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Pakeitimas 1
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma 
išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant, 
pabrėžia, kad beatodairiškas valstybės
investicijų, lėšų moksliniams tyrimams ir 
švietimui mažinimas turi neigiamą poveikį 
augimo perspektyvos aspektu;

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas ir padidintų viešųjų finansų 
likvidumą siekiant sumažinti skolos 
išlaidas, taip pat kad tai būtų daroma 
išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant, 
pabrėžia, kad prioritetinėmis laikomos 
ilgalaikės investicijos į švietimą, 
mokslinius tyrimus ir plėtrą bei 
investicijos, kuriomis siekiama sukurti 
augimo potencialą;

Or. en

Pakeitimas 2
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma 
išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant, 
pabrėžia, kad beatodairiškas valstybės 
investicijų, lėšų moksliniams tyrimams ir 
švietimui mažinimas turi neigiamą poveikį 
augimo perspektyvos aspektu;

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma 
išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant, 
pabrėžia, kad beatodairiškas valstybės 
investicijų, lėšų moksliniams tyrimams ir 
švietimui mažinimas turi neigiamą poveikį 
augimo perspektyvos aspektu; todėl reikia 
toliau skatinti ir esant galimybei plėsti 
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perspektyvias investicijas į švietimą ir 
mokslinius tyrimus;

Or. de

Pakeitimas 3
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma 
išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant, 
pabrėžia, kad beatodairiškas valstybės 
investicijų, lėšų moksliniams tyrimams ir 
švietimui mažinimas turi neigiamą poveikį 
augimo perspektyvos aspektu;

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma 
išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant ir 
atsižvelgiant į tam tikras valstybių narių 
aplinkybes; pabrėžia, kad beatodairiškas 
valstybės investicijų, lėšų moksliniams 
tyrimams ir švietimui mažinimas turi 
neigiamą poveikį augimo perspektyvos 
aspektu;

Or. el

Pakeitimas 4
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas, kurio priežastis –
ekonomikos krizė, prieštarauja tvarių 
valstybės finansų tikslui; pažymi, kaip 
svarbu, kad valstybės narės konsoliduotų 
savo sąskaitas, taip pat kad tai būtų daroma 

1. pažymi, kad nedarbo lygio ir valstybės 
skolos didėjimas ir sumažėjęs augimas,
kurių priežastis – ekonomikos krizė, 
prieštarauja tvarių valstybės finansų tikslui; 
pažymi, kaip svarbu, kad valstybės narės 
konsoliduotų savo sąskaitas, taip pat kad 
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išlaikant pusiausvyrą ir itin nedelsiant, 
pabrėžia, kad beatodairiškas valstybės 
investicijų, lėšų moksliniams tyrimams ir 
švietimui mažinimas turi neigiamą poveikį 
augimo perspektyvos aspektu;

tai būtų daroma išlaikant pusiausvyrą ir itin 
nedelsiant, pabrėžia, kad beatodairiškas 
valstybės investicijų, lėšų moksliniams 
tyrimams ir švietimui mažinimas turi 
neigiamą poveikį augimo, užimtumo ir 
socialinės atskirties perspektyvos aspektu;

Or. fr

Pakeitimas 5
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. akcentuoja, kad dabartinis 
pagyvėjimas yra vis dar trapus ir kad 
nedarbas daugelyje valstybių narių 
tebedidėja ir ypač skaudžiai paveikia 
jaunus žmones, tvirtai tiki, kad skelbti 
ekonomikos krizės pabaigos negalima, kol 
nedarbas žymiai ir nuosekliai sumažės, ir 
pabrėžia tai, kad Europos gerovės 
valstybės įrodė savo vertę teikdamos 
stabilumą ir prisidėdamos prie atkūrimo;

Or. en

Pakeitimas 6
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. reikalauja atšaukti Stabilumo ir 
plėtros paktą ir pakeisti jį Užimtumo ir 
plėtros paktu, kuris skatintų valstybės 
investicijas, gerintų specifinių 
ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos 
veiksnių, pritaikytų kiekvienos valstybės 
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narės poreikiams,  efektyvumą ir juos 
apibrėžtų, ypač siekiant sumažinti 
nedarbą ir skurdą;

Or. pt

Pakeitimas 7
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primygtinai ragina būtinai nutraukti 
monetarinę CEB ir neoliberalios 
Lisabonos strategijos politiką, kad būtų 
suteikta pirmenybė nedarbo ir skurdo 
problemai spręsti, kad būtų padedama 
pramonei ir darbo vietų su darbo teisėmis 
kūrimui, kad būtų užtikrinta ekonominė ir 
socialinė sanglauda, biudžetinėms 
paramos priemonėms toms valstybėms 
narėms, kurių padėtis rimtesnė, o būtent –
skiriant lėšas be privalomų  nacionalinių 
įsipareigojimų;

Or. pt

Pakeitimas 8
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
Prieš 2 dalį esanti paantraštė (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Socialinis ir užimtumo aspektas krizės 
įveikimo strategijoje

Or. it
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Pakeitimas 9
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams ir investicijoms, 
pramonės atgaivinimas ir konkurencingos 
ekologinės ekonomikos vystymas; mano, 
kad ES 2020 m. strategija turėtų būti 
grindžiama šiais tikslais;

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir parengti strategiją, kurios 
pagrindas būtų parama darbo teisėmis 
grindžiamam užimtumui, dirbančiųjų 
vertinimas, parama mokymams ir 
investicijoms, pramonės ir kitų gamybinių 
sektorių atgaivinimas ir kokybiškų bei 
visiems prieinamų viešųjų paslaugų
vystymas; mano, kad ES 2020 m. strategija 
turėtų būti grindžiama šiais tikslais;

Or. pt

Pakeitimas 10
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo 
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams ir investicijoms, 
pramonės atgaivinimas ir konkurencingos 
ekologinės ekonomikos vystymas; mano, 
kad ES 2020 m. strategija turėtų būti 
grindžiama šiais tikslais;

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo 
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams, MTP bei 
inovacijoms ir pelningoms investicijoms, 
pramonės atgaivinimas ir įmonių, ypač 
MVĮ, konkurencingumo bei našumo 
didinimas, ir konkurencingos ekologinės 
ekonomikos vystymas; mano, kad ES 
2020 m. strategija turėtų būti grindžiama 
šiais tikslais;

Or. es



PE439.303v02-00 8/22 AM\807670LT.doc

LT

Pakeitimas 11
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo 
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams ir investicijoms, 
pramonės atgaivinimas ir konkurencingos 
ekologinės ekonomikos vystymas; mano, 
kad ES 2020 m. strategija turėtų būti 
grindžiama šiais tikslais; 

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo 
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams ir investicijoms,
kurios ateityje skatintų intensyvią 
ekonominę veiklą ir konkurencingos 
ekonomikos vystymą; mano, kad ES 
2020 m. strategija turėtų būti grindžiama 
šiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 12
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo 
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams ir investicijoms, 
pramonės atgaivinimas ir konkurencingos 
ekologinės ekonomikos vystymas; mano, 
kad ES 2020 m. strategija turėtų būti 
grindžiama šiais tikslais;

2. mano, kad būtina tinkamai įvertinti 
krizės poveikį socialiniu ir užimtumo 
aspektu ir ES lygmeniu parengti atkūrimo 
strategiją, kurios pagrindas būtų parama 
užimtumui, mokymams ir investicijoms, 
pramonės pereinamojo laikotarpio ir 
konkurencingos ekologinės ekonomikos 
vystymas; mano, kad ES 2020 m. strategija 
turėtų būti grindžiama šiais tikslais;

Or. fr
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Pakeitimas 13
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad ekonomikos 
gaivinimo strategija jokiu būdu neturėtų 
būti naujų struktūrinių sutrikimų ir 
didelių pajamų skirtumų atsiradimo 
priežastimi; mano, kad finansinės ir 
fiskalinės priemonės, kurių imasi valstybės 
narės, turėtų apsaugoti atlyginimus, 
pensijas ir namų ūkių perkamąją galią;

3. laikosi nuomonės, kad įgyvendinant 
ekonomikos gaivinimo strategiją turėtų 
būti įdiegtos būtinos reformos, siekiant 
įveikti struktūrinius sutrikimus, kurie 
sulėtina produktyvumą ir ekonominį 
konkurencingumą; mano, kad finansinės ir 
fiskalinės priemonės, kurių imasi valstybės 
narės, neturėtų kelti pavojaus viešųjų 
finansų tvarumui ir valstybių narių 
gebėjimui teikti būtinas viešąsias 
paslaugas ateityje; pabrėžia būtinybę kuo 
greičiau sugrįžti prie biudžetinės 
drausmės, kurią siekiama užtikrinti 
Stabilumo ir augimo paktu, siekiant 
tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo; 
ragina vykdyti Stabilumo ir 
konvergencijos programomis prisiimtus 
valstybių narių įsipareigojimus;

Or. es

Pakeitimas14
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad ekonomikos 
gaivinimo strategija jokiu būdu neturėtų 
būti naujų struktūrinių sutrikimų ir didelių 
pajamų skirtumų atsiradimo priežastimi; 
mano, kad finansinės ir fiskalinės 
priemonės, kurių imasi valstybės narės, 
turėtų apsaugoti atlyginimus, pensijas ir 
namų ūkių perkamąją galią;

3. laikosi nuomonės, kad  ekonomikos 
gaivinimo strategija jokiu būdu neturėtų 
būti naujų struktūrinių sutrikimų ir didelių 
pajamų skirtumų atsiradimo priežastimi; 
mano, kad finansinės ir fiskalinės 
priemonės, kurių imasi valstybės narės, 
turėtų apsaugoti atlyginimus, pensijas, 
bedarbio pašalpas ir namų ūkių perkamąją 
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galią;

Or. pt

Pakeitimas 15
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. laikosi nuomonės, kad ekonomikos 
gaivinimo strategija jokiu būdu neturėtų 
būti naujų struktūrinių sutrikimų ir didelių 
pajamų skirtumų atsiradimo priežastimi; 
mano, kad finansinės ir fiskalinės 
priemonės, kurių imasi valstybės narės, 
turėtų apsaugoti atlyginimus, pensijas ir 
namų ūkių perkamąją galią;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. fr

Pakeitimas 16
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad ateinančiais 
dešimtmečiais numatomas visuomenės 
senėjimas ES valstybėms kelia iki šiol 
nepatirtų sunkumų, todėl antikrizinės 
priemonės iš esmės neturėtų turėti 
ilgalaikių viešųjų finansų padarinių ir 
ateities kartos neturėtų būti apkraunamos 
dabartinių skolų grąžinimo našta;

Or. en
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Pakeitimas 17
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo ir moterų) problemas, 
gerinant užimtumo kokybę, o kartu 
didinant darbo našumą ir pelną iš 
investicijų;

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo ir moterų) problemas, 
gerinant užimtumo kokybę, o kartu 
didinant darbo našumą ir pelną iš 
investicijų, šiuo atžvilgiu laiko svarbiomis 
politikos kryptis, kuriomis gerinama 
žmogiškojo kapitalo kokybė (tokias kaip 
švietimas arba sveikatos priežiūros 
politika, kuriomis siekiama paruošti 
produktyvesnę ir ilgiau dirbančią darbo 
jėgą), ir politikos kryptis, kuriomis 
siekiama pailginti profesinės veiklos 
trukmę;

Or. en

Pakeitimas 18
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo ir moterų) problemas, 
gerinant užimtumo kokybę, o kartu 
didinant darbo našumą ir pelną iš 
investicijų;

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo ir moterų) problemas, 
gerinant užimtumo kokybę, o kartu 
didinant darbo našumą ir pelną iš 
investicijų; prašo valstybių narių ir 
Europos Komisijos stiprinti užimtumo ir 
darbo rinkos politiką bei priemones, jomis 
pagrindžiant ES 2020 m. strategiją;
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Or. it

Pakeitimas19
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo ir moterų) problemas, 
gerinant užimtumo kokybę, o kartu 
didinant darbo našumą ir pelną iš 
investicijų;

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, 
neįgaliųjų ir moterų) problemas, gerinant 
užimtumo kokybę, o kartu didinant darbo 
našumą ir pelną iš investicijų;

Or. en

Pakeitimas20
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo ir moterų) problemas, 
gerinant užimtumo kokybę, o kartu 
didinant darbo našumą ir pelną iš 
investicijų;

4. pabrėžia, kaip svarbu atsigaunant 
ekonomikai taikyti tikslingas politikos 
kryptis sprendžiant struktūrinio nedarbo 
(ypač jaunimo, moterų ir vyresnio amžiaus 
asmenų) problemas, gerinant užimtumo 
kokybę, o kartu didinant darbo našumą ir 
pelną iš investicijų;

Or. fr
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Pakeitimas21
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. pabrėžia, kad kartu su užimtumo 
politika reikia taikyti bendrą požiūrį dėl 
atlyginimų politikos, ypač euro zonoje, 
pagal kurią būtų numatytas atlyginimų 
augimas pagal infliacijos lygį ir darbo 
našumą Europos lygiu išnaudojant 
fiskalinės ir atlyginimų politikos 
potencialą pagal paklausos didėjimą ir 
ekonomikos augimą bei tinkamą vidaus 
rinkos veikimą;

Or. it

Pakeitimas22
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
Prieš 5 dalį esanti paantraštė (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Demografinių pokyčių poveikis ir 
užimtumo strategija 

Or. it

Pakeitimas23
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad viešųjų finansų tvarumas 
labai priklauso nuo gebėjimo sumažinti 
nedarbo lygį ir pradėti taikyti tinkamą 
imigracijos politiką, pagrįstą integracijos į 

5. mano, kad viešųjų finansų tvarumas 
labai priklauso nuo gebėjimo sumažinti 
nedarbo lygį siekiant susidoroti su 
demografinėmis ir su biudžetu susijusiomis 
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darbo rinką ir visavertės pilietybės 
suteikimo nuostatomis, kad taikant šią 
politiką būtų galima susidoroti su 
demografinėmis ir su biudžetu susijusiomis 
problemomis, ypač atkreipiant dėmesį į 
pensijų sistemos tvarumą;

problemomis, ypač atkreipiant dėmesį į 
pensijų sistemos tvarumą, kad esamas 
Europos žmogiškasis kapitalas vidutinės 
trukmės laikotarpiu gali būti remiamas 
vykdant tinkamą migracijos politiką, 
kuria skatinama migrantų integracija į 
darbo rinką ir pilietybės suteikimas;

Or. en

Pakeitimas24
Birgit Sippel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad viešųjų finansų tvarumas 
labai priklauso nuo gebėjimo sumažinti 
nedarbo lygį ir pradėti taikyti tinkamą 
imigracijos politiką, pagrįstą integracijos į 
darbo rinką ir visavertės pilietybės 
suteikimo nuostatomis, kad taikant šią 
politiką būtų galima susidoroti su 
demografinėmis ir su biudžetu susijusiomis 
problemomis, ypač atkreipiant dėmesį į 
pensijų sistemos tvarumą;

5. mano, kad viešųjų finansų tvarumas 
labai priklauso nuo gebėjimo sumažinti 
nedarbo lygį mokant sąžiningą ir 
pakankamą atlygį už darbą ir pradėti 
taikyti tinkamą imigracijos politiką, 
pagrįstą integracijos į darbo rinką ir 
visavertės pilietybės suteikimo 
nuostatomis, kad taikant šią politiką būtų 
galima susidoroti su demografinėmis ir su 
biudžetu susijusiomis problemomis, ypač 
atkreipiant dėmesį į pensijų sistemos 
tvarumą;

Or. de

Pakeitimas25
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, jog tam, kad ES galėtų 
susidoroti su visuomenės senėjimo 
problema, svarbiausia reikia didinti 
užimtumo lygį, ir pabrėžia, kad didelis 
dalyvavimas darbo rinkoje yra 
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ekonomikos augimo, socialinės 
integracijos ir tvarios bei konkurencingos 
socialinės rinkos ekonomikos atsiradimo 
prielaida;

Or. en

Pakeitimas26
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad 2020 m. strategija 
turėtų būti „ekonomikos, užimtumo ir 
socialinės politikos paktas“, pagrįsta 
gairėmis, rodikliais ir skaičiais, kuriuos 
galima išmatuoti nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; joje turėtų būti numatyti 
premijavimo metodai tiems, kurie pasiekia 
užsibrėžtų tikslų, ir nuobaudos tiems, kurie 
jų nepasiekia, taip pat ši politika turėtų būti 
grindžiama lankstumo ir užimtumo 
garantijų ir socialinio dialogo principais;

6. laikosi nuomonės, kad 2020 m. 
strategijos tikslas turėtų būti gerinti 
darbuotojų ir gyventojų gyvenimo sąlygas, 
užtikrinti tolygų išteklių paskirstymą, 
skatinti ekonominę veiklą, kurti darbo 
vietas, grindžiamas darbo teisėmis, 
stiprinti valstybės vaidmenį ekonomikoje, 
aktyvinti paklausą, skatinti paramą labai 
mažoms įmonėms, mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms ir didinti valstybės 
investicijas, atsižvelgiant į kiekvienos 
valstybės narės poreikius bei specifiką;

Or. pt

Pakeitimas27
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad 2020 m. strategija 
turėtų būti „ekonomikos, užimtumo ir 
socialinės politikos paktas“, pagrįsta 
gairėmis, rodikliais ir skaičiais, kuriuos 
galima išmatuoti nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; joje turėtų būti numatyti 
premijavimo metodai tiems, kurie pasiekia 
užsibrėžtų tikslų, ir nuobaudos tiems, kurie 

6. laikosi nuomonės, kad 2020 m. strategija 
turėtų būti „ekonomikos, užimtumo ir 
socialinės politikos paktas“, ja turėtų būti 
siekiama išlaikyti Europos ekonomikos 
konkurencingumą ir sutelkti dėmesį į visų 
rinkos dalyvių integraciją į darbo rinką, 
tai geriausiai apsaugo piliečius nuo 
socialinės atskirties, pabrėžia, kad visos 
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jų nepasiekia, taip pat ši politika turėtų 
būti grindžiama lankstumo ir užimtumo 
garantijų ir socialinio dialogo principais;

politikos kryptys turi viena kitą remti 
siekiant jų teigiamo tarpusavio ryšio, ši 
strategija turėtų būti pagrįsta gairėmis, kai 
įmanoma – rodikliais ir skaičiais, kuriuos 
galima išmatuoti ir palyginti nacionaliniu 
ir ES lygmenimis; joje turėtų būti numatyti 
premijavimo metodai tiems, kurie pasiekia 
užsibrėžtų tikslų, ir nuobaudos tiems, kurie 
jų nepasiekia; taikant šią strategiją turėtų 
būti paisoma lankstumo ir užimtumo 
garantijų ir socialinio dialogo principų;

Or. en

Pakeitimas28
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. laikosi nuomonės, kad 2020 m. strategija 
turėtų būti „ekonomikos, užimtumo ir 
socialinės politikos paktas“, pagrįsta 
gairėmis, rodikliais ir skaičiais, kuriuos 
galima išmatuoti nacionaliniu ir ES 
lygmenimis; joje turėtų būti numatyti 
premijavimo metodai tiems, kurie pasiekia 
užsibrėžtų tikslų, ir nuobaudos tiems, kurie 
jų nepasiekia, taip pat ši politika turėtų būti 
grindžiama lankstumo ir užimtumo 
garantijų ir socialinio dialogo principais;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. fr

Pakeitimas29
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
Prieš 7 dalį esanti paantraštė (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Socialinės gerovės sistemų tvarumas

Or. it

Pakeitimas30
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama 
viešųjų finansų politika turėtų būti parengta 
taip, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, 
kokybiškas užimtumas ir socialinės 
sistemos, kurios esmė – įtrauktis ir 
resursų padalijimas, išlaikymas. Tokia 
politika būtina tam, kad būtų galima 
susidoroti su finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės padariniais ir iššūkiais, 
kuriuos lemia demografiniai pokyčiai ir 
globalizacija;

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama 
viešųjų finansų politika turėtų būti parengta 
taip, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, 
kokybiškas užimtumas ir reformų, kurios 
būtinos siekiant užtikrinti socialinės 
apsaugos sistemų veikimą, priėmimas. 
Tokia politika būtina tam, kad būtų galima 
susidoroti su finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės padariniais ir iššūkiais, 
kuriuos lemia demografiniai pokyčiai ir 
globalizacija;

Or. es

Pakeitimas31
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama 
viešųjų finansų politika turėtų būti parengta 
taip, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, 
kokybiškas užimtumas ir socialinės 
sistemos, kurios esmė – įtrauktis ir resursų 
padalijimas, išlaikymas. Tokia politika 
būtina tam, kad būtų galima susidoroti su 
finansų, ekonomikos ir socialinės krizės 
padariniais ir iššūkiais, kuriuos lemia 

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama 
viešųjų finansų politika turėtų būti parengta 
taip, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, 
kokybiškas užimtumas ir socialinės 
sistemos, kurios esmė – įtrauktis ir visų 
kartų solidarumas, išlaikymas. Tokia 
politika būtina tam, kad būtų galima 
susidoroti su finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės padariniais ir iššūkiais, 
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demografiniai pokyčiai ir globalizacija; kuriuos lemia demografiniai pokyčiai ir 
globalizacija;

Or. en

Pakeitimas32
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama
viešųjų finansų politika turėtų būti 
parengta taip, kad būtų užtikrinamas 
tvarus augimas, kokybiškas užimtumas ir 
socialinės sistemos, kurios esmė – įtrauktis 
ir resursų padalijimas, išlaikymas. Tokia 
politika būtina tam, kad būtų galima 
susidoroti su finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės padariniais ir iššūkiais, 
kuriuos lemia demografiniai pokyčiai ir 
globalizacija;

7. mano, kad geresnis valstybių narių 
viešųjų finansų politikos koordinavimas
turėtų būti toks, kad būtų užtikrinamas 
tvarus augimas, kokybiškas užimtumas ir 
socialinės sistemos, kurios esmė – įtrauktis 
ir resursų padalijimas, išlaikymas. Tokia 
politika galėtų iš dalies padėti susidoroti 
su finansų, ekonomikos ir socialinės krizės 
padariniais ir iššūkiais, kuriuos lemia 
demografiniai pokyčiai ir globalizacija;

Or. en

Pakeitimas33
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama 
viešųjų finansų politika turėtų būti parengta 
taip, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, 
kokybiškas užimtumas ir socialinės 
sistemos, kurios esmė – įtrauktis ir resursų 
padalijimas, išlaikymas. Tokia politika 
būtina tam, kad būtų galima susidoroti su 
finansų, ekonomikos ir socialinės krizės 
padariniais ir iššūkiais, kuriuos lemia 
demografiniai pokyčiai ir globalizacija;

7. mano, kad ES lygmeniu koordinuojama 
viešųjų finansų politika turėtų būti parengta 
taip, kad būtų užtikrinamas tvarus augimas, 
kokybiškas užimtumas ir socialinės 
sistemos, kurios esmė – įtrauktis ir resursų 
padalijimas, išlaikymas. Tokia politika iš 
dalies būtina tam, kad būtų galima 
susidoroti su finansų, ekonomikos ir 
socialinės krizės padariniais ir iššūkiais, 
kuriuos lemia demografiniai pokyčiai ir 
globalizacija;
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Or. fr

Pakeitimas34
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7 a. primena, kad ilgalaikė privalomosios 
pensijų sistemos pusiausvyra priklauso ne 
tik nuo demografinės raidos, bet ir nuo 
darbo našumo, nes tai turi įtakos 
potencialaus augimo tempui bei BVP 
daliai, skirtai pensijų sistemai finansuoti;

Or. it

Pakeitimas35
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad svarbu paskelbti Žaliąją 
knygą dėl pensijų reformos ir mano, kad 
būtina parengti saugią ir tvarią socialinės 
apsaugos sistemą, kuri būtų sudaryta iš 
viešojo ir papildomo draudimo; šios 
sistemos rengimą reikėtų skatinti 
sudarant sutartis ir taikant atitinkamą 
mokesčių politiką;

8. ragina valstybes nares peržiūrėti ir 
sumažinti pensinį amžių kaip būdą 
užimtumui, ypač jaunimo, didinti bei 
nedarbui mažinti;

Or. pt
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Pakeitimas36
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad svarbu paskelbti Žaliąją 
knygą dėl pensijų reformos ir mano, kad 
būtina parengti saugią ir tvarią socialinės 
apsaugos sistemą, kuri būtų sudaryta iš 
viešojo ir papildomo draudimo; šios 
sistemos rengimą reikėtų skatinti sudarant 
sutartis ir taikant atitinkamą mokesčių 
politiką;

8. pabrėžia, kad svarbu paskelbti Žaliąją 
knygą dėl pensijų reformos ir mano, kad 
būtina parengti tvarią, saugią, gerai 
diversifikuotą pensijų sistemą,
finansuojamą iš skirtingų šaltinių, kuri 
būtų paremta darbo ir finansų rinkomis 
bei įmonių programomis, ir kuri būtų 
sudaryta iš viešojo, papildomo darbdaviu 
grindžiamo ir individualaus draudimo; 
šios sistemos rengimą reikėtų skatinti 
sudarant sutartis ir taikant atitinkamą 
mokesčių politiką, todėl pripažįsta ES 
piliečių pensijų sistemos išmanymo 
svarbą;

Or. en

Pakeitimas37
Danuta Jazłowiecka ir Csaba Őry

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. pabrėžia, kad ilguoju laikotarpiu 
numanomi pensijų įsipareigojimai sudaro 
vieną iš didžiausių visos valstybės skolos 
dalių ir kad valstybės narės turėtų 
reguliariai skelbti informaciją apie savo 
numanomus pensijų įsipareigojimus, 
vadovaudamosi bendrai sutarta metodika;

Or. en
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Pakeitimas 38
Ilda Figueiredo

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų 
finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir 
įtraukties sistemų poreikis įrodo, jog reikia 
pagerinti valstybės išlaidų administravimo 
kokybę ir veiksmingumą ir geriau 
paskirstyti mokesčių naštą laipsniškai ir 
pastebimai mažinant mokesčius užimtumo 
srityje; taip būtų sumažintas skurdas ir 
užtikrinta socialinė sanglauda, kuri yra 
pagrindinis Europos ekonominio ir 
socialinio modelio konkurencingumą ir 
tvarumą užtikrinantis veiksnys.

9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų 
finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir 
įtraukties sistemų poreikis įrodo, jog reikia 
pagerinti valstybės išlaidų administravimo 
kokybę ir veiksmingumą ir geriau 
paskirstyti mokesčių naštą apmokestinant, 
konkrečiai, finansų sektoriaus operacijas 
ir panaikinant lengvatinio apmokestinimo 
zonas; taip būtų sumažintas skurdas ir 
užtikrinta socialinė sanglauda.

Or. pt

Pakeitimas 39
Veronica Lope Fontagné

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų 
finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir 
įtraukties sistemų poreikis įrodo, jog reikia 
pagerinti valstybės išlaidų administravimo 
kokybę ir veiksmingumą ir geriau 
paskirstyti mokesčių naštą laipsniškai ir 
pastebimai mažinant mokesčius užimtumo 
srityje; taip būtų sumažintas skurdas ir
užtikrinta socialinė sanglauda, kuri yra 
pagrindinis Europos ekonominio ir 
socialinio modelio konkurencingumą ir 
tvarumą užtikrinantis veiksnys.

9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų 
finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir 
įtraukties sistemų poreikis įrodo, jog reikia 
pagerinti valstybės išlaidų administravimo 
kokybę ir veiksmingumą ir geriau 
paskirstyti mokesčių naštą laipsniškai ir 
pastebimai mažinant mokesčius užimtumo 
srityje ir MVĮ; taip būtų sumažintas 
skurdas, užtikrinta socialinė sanglauda ir 
skatinamas ekonomikos augimas ir 
produktyvumas, kuris yra pagrindinis 
Europos ekonominio ir socialinio modelio 
konkurencingumą ir tvarumą užtikrinantis 
veiksnys.

Or. es
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Pakeitimas40
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų 
finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir 
įtraukties sistemų poreikis įrodo, jog reikia 
pagerinti valstybės išlaidų administravimo 
kokybę ir veiksmingumą ir geriau 
paskirstyti mokesčių naštą laipsniškai ir 
pastebimai mažinant mokesčius užimtumo 
srityje; taip būtų sumažintas skurdas ir 
užtikrinta socialinė sanglauda, kuri yra 
pagrindinis Europos ekonominio ir 
socialinio modelio konkurencingumą ir 
tvarumą užtikrinantis veiksnys. 

9. laikosi nuomonės, kad tvarių viešųjų 
finansų ir atitinkamos socialinės gerovės ir 
įtraukties sistemų poreikis įrodo, jog reikia 
pagerinti valstybės išlaidų administravimo 
kokybę ir veiksmingumą, o valstybės narės 
turėtų būti skatinamos apsvarstyti 
priemones, leidžiančias geriau paskirstyti 
mokesčių naštą laipsniškai ir pastebimai 
mažinant mokesčius užimtumo srityje; tai 
galėtų padėti sumažinti skurdą ir 
užtikrinti socialinę sanglaudą, kuri yra 
pagrindinis Europos ekonominio ir 
socialinio modelio konkurencingumą ir 
tvarumą užtikrinantis veiksnys.

Or. en


