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Pakeitimas 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
145 straipsnyje nurodyta, kad valstybės 
narės ir ES veikia siekdamos plėtoti 
suderintą užimtumo strategiją, ypač 
ugdydamos kvalifikuotą, profesiniu 
atžvilgiu pasirengusią ir mokančią 
prisitaikyti darbo jėgą bei plėtodamos
darbo rinkas, priderinamas prie
ekonomikos pokyčių, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti tikslai. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į nacionalinę 
nusistovėjusią administracijos ir 
darbuotojų pareigų pasidalijimo tvarką, 
užimtumo skatinimą laiko bendru reikalu 
ir savo veiklą šiuo atžvilgiu derina 
Taryboje pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 148 straipsnio 
nuostatas.

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
145 straipsnyje nurodyta, kad valstybės 
narės ir ES veikia siekdamos plėtoti 
suderintą užimtumo strategiją ir ypač 
skatinti švietimą, profesinį mokymą bei 
kvalifikacijos kėlimą ir darbuotojų 
integraciją į darbo rinkas, nes tai tapo ir 
toliau bus būtina dėl ekonomikos pokyčių, 
kad būtų pasiekti Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje nustatyti tikslai. 

Or. de

Pakeitimas 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, taip 
pat numatyta, kad Sąjunga gali imtis 
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga siekia visą 
darbo dieną trunkančio užimtumo ir 
socialinės pažangos, kovoja su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatina 
socialinį teisingumą ir apsaugą, taip pat 
numatyta, kad Sąjunga gali imtis 
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
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9 straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova su 
socialine atskirtimi.

socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 
straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su aukšto lygio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu ir kova su socialine 
atskirtimi.

Or. el

Pakeitimas 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, 
taip pat numatyta, kad Sąjunga gali imtis
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
9 straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova su 
socialine atskirtimi.

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su
socialine atskirtimi ir diskriminacija, 
skatina socialinį teisingumą ir teikia 
socialinę apsaugą; taip pat tikimasi, kad ji 
imsis iniciatyvos siekdama užtikrinti
valstybių narių socialinės politikos 
koordinavimą. Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 9 straipsnyje numatyta, 
kad nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
atsižvelgia į reikalavimus, susijusius su 
aukšto lygio užimtumo skatinimu bei
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu 
ir kova su socialine atskirtimi, taip pat 
susijusius su aukšto lygio švietimu ir 
mokymu bei sveikatos apsauga.

Or. de

Pakeitimas 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, taip 
pat numatyta, kad Sąjunga gali imtis 
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
9 straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova su 
socialine atskirtimi.

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, taip 
pat numatyta, kad Sąjunga gali imtis 
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 
straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su visą dabo dieną 
trunkančiu ir deramu užimtumu,
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu 
ir kova su socialine atskirtimi, ir visos 
valstybės narės turėtų laikytis vienodo 
atlyginimo už vienodą darbą toje pačioje 
darbo vietoje principo.

Or. en

Pakeitimas 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, taip 
pat numatyta, kad Sąjunga gali imtis 
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
9 straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu ir kova su 
socialine atskirtimi.

(2) Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalyje nustatyta, kad Sąjunga kovoja su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatina socialinį teisingumą ir apsaugą, taip 
pat numatyta, kad Sąjunga gali imtis 
iniciatyvos, kad užtikrintų valstybių narių 
socialinės politikos koordinavimą. 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 
straipsnyje numatyta, kad nustatydama ir 
įgyvendindama savo politikos kryptis ir 
veiksmus, Sąjunga atsižvelgia į 
reikalavimus, susijusius su aukšto lygio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi ir aukšto lygio švietimo bei 
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mokymo užtikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2000 m. pradėta vykdyti Lisabonos 
strategija buvo pagrįsta ES poreikiu didinti
našumą ir konkurencingumą kartu didinant 
socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
pasaulinę konkurenciją, technologijų 
pokyčius ir senėjančią visuomenę. Atlikus 
Lisabonos strategijos laikotarpio vidurio 
peržiūrą, 2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje 
daugiau dėmesio skiriama augimui bei 
akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų.

(4) 2000 m. pradėta vykdyti Lisabonos 
strategija buvo pagrįsta ES poreikiu 
išlaikyti našumą ir konkurencingumą kartu 
didinant socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
pasaulinę konkurenciją, ekonominę 
tarpusavio priklausomybę ir ekonominius 
pokyčius, technologijų pokyčius ir 
kintančią visuomenę. Atlikus Lisabonos 
strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą, 
2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje daugiau 
dėmesio skiriama augimui bei 
akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų. Pagaliau Lisabonos 
strategijos tikslų nepasiekta. Joje 
didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
konkurencingumui, išlaidų mažinimui, 
valstybės socialinio aprūpinimo sistemos 
panaikinimui, vis lankstesnėms darbo 
rinkoms, rinkų liberalizacijai apskritai ir 
valstybės vykdomo finansų rinkų 
reguliavimo panaikinimui konkrečiai, 
todėl padidėjo nelygybė pajamų ir turto 
paskirstymo srityje, augo skurdas, 
socialinė atskirtis, daugėjo menkai 
apmokamo darbo ir nestabilaus 
užimtumo. Dabar laikas pateikti 
alternatyvią Europos Sąjungos strategiją 
siekiant tvarios plėtros, socialinio 
teisingumo ir visą darbo dieną trunkančio 
užimtumo.

Or. de
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Pakeitimas 34
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2000 m. pradėta vykdyti Lisabonos 
strategija buvo pagrįsta ES poreikiu didinti 
našumą ir konkurencingumą kartu didinant 
socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
pasaulinę konkurenciją, technologijų 
pokyčius ir senėjančią visuomenę. Atlikus 
Lisabonos strategijos laikotarpio vidurio 
peržiūrą, 2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje 
daugiau dėmesio skiriama augimui bei 
akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų.

(4) 2000 m. pradėta vykdyti Lisabonos 
strategija buvo pagrįsta ES poreikiu didinti 
našumą ir konkurencingumą kartu didinant 
socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
pasaulinę konkurenciją, technologijų 
pokyčius ir senėjančią visuomenę. Atlikus 
Lisabonos strategijos laikotarpio vidurio 
peržiūrą, 2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje 
daugiau dėmesio skiriama augimui bei 
akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų. Pagaliau Lisabonos 
strategijos tikslų nepasiekta. Joje 
didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
konkurencingumui, išlaidų mažinimui, 
valstybės socialinio aprūpinimo sistemos 
panaikinimui, vis lankstesnėms darbo 
rinkoms, rinkų liberalizacijai apskritai ir 
valstybės vykdomo finansų rinkų 
reguliavimo panaikinimui konkrečiai, 
todėl padidėjo nelygybė pajamų ir turto 
paskirstymo srityje, augo skurdas, 
socialinė atskirtis, daugėjo menkai 
apmokamo darbo ir nestabilaus 
užimtumo. Dabar laikas pateikti 
alternatyvią Europos Sąjungos strategiją 
siekiant tvarios plėtros, socialinio 
teisingumo ir visą darbo dieną trunkančio 
užimtumo.

Or. en

Pakeitimas 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2000 m. pradėta vykdyti Lisabonos 
strategija buvo pagrįsta ES poreikiu didinti 
našumą ir konkurencingumą kartu didinant 
socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 
pasaulinę konkurenciją, technologijų 
pokyčius ir senėjančią visuomenę. Atlikus 
Lisabonos strategijos laikotarpio vidurio 
peržiūrą, 2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje 
daugiau dėmesio skiriama augimui bei 
akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų.

(4) 2000 m. pradėta vykdyti Lisabonos 
strategija buvo pagrįsta ES poreikiu 
remiantis žiniomis didinti našumą ir 
konkurencingumą ir vėl sukurti sąlygas 
visą darbo dieną trunkančiam užimtumui, 
kartu didinant socialinę ir regioninę
sanglaudą, atsižvelgiant į pasaulinę 
konkurenciją, technologijų pokyčius ir 
senėjančią visuomenę. Atlikus Lisabonos 
strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą, 
2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje daugiau 
dėmesio skiriama augimui bei 
akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų.

Or. el

Pakeitimas 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 2005 m. Taryba 
patvirtino bendras ekonominės politikos 
gaires ir užimtumo gaires, o 2008 m. jas 
peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti nacionalinių 
reformų programų pagrindai, apibrėžiami 
pagrindiniai visos ES makroekonominiai, 
mikroekonominiai ir darbo rinkos reformos 
prioritetai. Tačiau iš patirties matyti, kad 
gairėse nebuvo nustatyti pakankamai 
aiškūs prioritetai ir kad prioritetai galėjo 
būti labiau tarpusavyje susiję. Dėl to jų 
poveikis formuojant nacionalinę politiką 
buvo ribotas.

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui turėtų 
padėti nustatyti bendrą ES ekonominės ir 
užimtumo politikos kryptį. Vadovaudamasi 
strategija, 2005 m. Taryba patvirtino 
bendras ekonominės politikos gaires ir 
užimtumo gaires, o 2008 m. jas peržiūrėjo. 
24 gairėse išdėstyti nacionalinių reformų 
programų pagrindai, apibrėžiami 
pagrindiniai visos ES makroekonominiai, 
mikroekonominiai ir darbo rinkos reformos 
prioritetai. Tačiau iš patirties matyti, kad 
gairėse nebuvo nustatyti privalomi tikslai, 
susiję su visų Europos Sąjungos 
gyventojų dalyvavimu socialiniame, 
politiniame ir kultūriniame gyvenime ir su 
perėjimu prie ekologiškos ekonomikos.
Dėl to jų poveikis formuojant nacionalinę 
politiką buvo ribotas.
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Or. de

Pakeitimas 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 2005 m. Taryba 
patvirtino bendras ekonominės politikos 
gaires ir užimtumo gaires, o 2008 m. jas 
peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti nacionalinių 
reformų programų pagrindai, apibrėžiami 
pagrindiniai visos ES makroekonominiai, 
mikroekonominiai ir darbo rinkos reformos 
prioritetai. Tačiau iš patirties matyti, kad 
gairėse nebuvo nustatyti pakankamai 
aiškūs prioritetai ir kad prioritetai galėjo 
būti labiau tarpusavyje susiję. Dėl to jų 
poveikis formuojant nacionalinę politiką 
buvo ribotas.

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 2005 m. Taryba 
patvirtino bendras ekonominės politikos 
gaires ir užimtumo gaires, o 2008 m. jas 
peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti nacionalinių 
reformų programų pagrindai, apibrėžiami 
pagrindiniai visos ES makroekonominiai, 
mikroekonominiai ir darbo rinkos reformos 
prioritetai. Tačiau iš patirties matyti, kad 
gairėse nebuvo nustatyti pakankamai 
aiškūs prioritetai ir kad prioritetai galėjo 
būti labiau tarpusavyje susiję. Dėl to jų 
poveikis formuojant nacionalinę politiką 
buvo ribotas ir, pagaliau, negalima buvo 
pasiekti pagrindinių strategijos tikslų.

Or. pl

Pakeitimas 38
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 2005 m. Taryba 
patvirtino bendras ekonominės politikos 
gaires ir užimtumo gaires, o 2008 m. jas 

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 2005 m. Taryba 
patvirtino bendras ekonominės politikos 
gaires ir užimtumo gaires, o 2008 m. jas 
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peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti nacionalinių 
reformų programų pagrindai, apibrėžiami 
pagrindiniai visos ES makroekonominiai, 
mikroekonominiai ir darbo rinkos reformos 
prioritetai. Tačiau iš patirties matyti, kad 
gairėse nebuvo nustatyti pakankamai 
aiškūs prioritetai ir kad prioritetai galėjo
būti labiau tarpusavyje susiję. Dėl to jų 
poveikis formuojant nacionalinę politiką 
buvo ribotas.

peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti nacionalinių 
reformų programų pagrindai, apibrėžiami 
pagrindiniai visos ES makroekonominiai, 
mikroekonominiai ir darbo rinkos reformos 
prioritetai. Tačiau iš patirties matyti, kad 
gairėse nebuvo nustatyti pakankamai 
aiškūs prioritetai ir kad prioritetai galėtų
būti labiau tarpusavyje susiję. Dėl to jų 
poveikis formuojant nacionalinę politiką 
buvo ribotas.

Or. nl

Pakeitimas 39
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 20055 m. 
Taryba patvirtino bendras ekonominės 
politikos gaires ir užimtumo gaires, o 
20086 m. jas peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti 
nacionalinių reformų programų pagrindai, 
apibrėžiami pagrindiniai visos ES 
makroekonominiai, mikroekonominiai ir 
darbo rinkos reformos prioritetai. Tačiau iš 
patirties matyti, kad gairėse nebuvo 
nustatyti pakankamai aiškūs prioritetai ir
kad prioritetai galėjo būti labiau 
tarpusavyje susiję. Dėl to jų poveikis 
formuojant nacionalinę politiką buvo 
ribotas.

(5) Lisabonos strategija ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui padėjo 
pasiekti bendrą sutarimą dėl bendros ES 
ekonominės ir užimtumo politikos krypties. 
Vadovaudamasi strategija, 20055 m. 
Taryba patvirtino bendras ekonominės 
politikos gaires ir užimtumo gaires, o 
20086 m. jas peržiūrėjo. 24 gairėse išdėstyti 
nacionalinių reformų programų pagrindai, 
apibrėžiami pagrindiniai visos ES 
makroekonominiai, mikroekonominiai ir 
darbo rinkos reformos prioritetai. Tačiau iš 
patirties matyti, kad gairėse nebuvo 
nustatyti pakankamai aiškūs prioritetai, kad 
prioritetai galėjo būti labiau tarpusavyje 
susiję ir kad valstybės narės neprisiėmė 
atsakomybės už šių gairių įgyvendinimą. 
Dėl to jų poveikis formuojant nacionalinę 
politiką buvo ribotas.

Or. en
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Pakeitimas 40
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) Be naujų ES teisėkūros iniciatyvų, 
kuriose didžiausias dėmesys būtų 
skiriamas socialiniams klausimams, 
Europos Sąjungai dar reikia gerokai 
patobulinti esamas politikos kryptis ir jų 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja
glaudi tarpusavio priklausomybė.

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės, kuri vis dar plėtojasi,
metu taip pat išryškėjo valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų glaudi 
tarpusavio priklausomybė ir tapo būtina iš 
pagrindų persvarstyti priemones, pagal 
kurias bus siekiama užimtumo ir 
socialinių tikslų, kurie ir toliau bus 
patikimas šių priemonių pagrindas.
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Or. el

Pakeitimas 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė.

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima buvo
gauti reikšmingų rezultatų, jeigu būtų buvę
dedama vis daugiau pastangų ir tai būtų 
buvę daroma veiksmingai. Be to, krizės
metu taip pat paaiškėjo, kad vidaus rinką 
būtina nedelsiant papildyti socialine ir 
ekologine sąjunga, kad kuo mažiau 
žmonių patirtų gresiančių kapitalizmo 
krizių poveikį.

Or. de

Pakeitimas 43
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė.
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
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valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė.

valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė. Be to, 
darbo rinkos ir socialinės apsaugos 
sistemos tampa vis glaudžiau susietos dėl 
didėjančio darbuotojų, dirbančių 
užsienyje, ir migruojančių pensininkų 
skaičiaus.

Or. nl

Pakeitimas 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė.

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė, ir tapo 
gerai matyti, kad nėra veiksmingų 
priemonių reaguoti į ankstyvuosius krizės 
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požymius.

Or. pl

Pakeitimas 45
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė.

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė, todėl 
visapusiškas vidaus rinkos galimybių 
išnaudojimas yra ir vienas iš svarbiausių 
Europos konkurencingumo didinimo 
būdų.

Or. et

Pakeitimas 46
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 

(6) Dėl 2008 m. prasidėjusios finansų ir 
ekonomikos krizės daug žmonių prarado 
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darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą7 buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių ir euro, kaip makroekonominio 
stabilumo priemonės. Taigi, krizė parodė, 
kad derinant Sąjungos politiką galima gauti 
reikšmingų rezultatų, jeigu dedama vis 
daugiau pastangų ir tai daroma 
veiksmingai. Krizės metu taip pat 
paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė.

darbą, sumažėjo galima produkcija ir dėl to 
smarkiai pablogėjo viešųjų finansų būklė. 
Vis dėlto pasitelkus Europos ekonomikos 
atkūrimo planą buvo galima padėti 
valstybėms narėms įveikti krizę, iš dalies 
tai įvyko dėl suderintų fiskalinių atkūrimo 
priemonių. Taigi, krizė parodė, kad 
derinant kai kurias Sąjungos politikos 
kryptis galima gauti reikšmingų rezultatų, 
jeigu tai daroma veiksmingai ir laikomasi 
subsidiarumo principo. Krizės metu taip 
pat paaiškėjo, kad tarp valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų egzistuoja 
glaudi tarpusavio priklausomybė.

Or. en

Pakeitimas 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į 
pažangų, tvarų ir integracinį augimą. Prie 
atitinkamų gairių išvardyti penki
pagrindiniai tikslai sudaro bendrus 
uždavinius, kuriais grindžiama valstybių 
narių ir Sąjungos veikla. Valstybės narės 
turėtų labai stengtis įgyvendinti 
nacionalinius tikslus ir pašalinti augimą 
stabdančias kliūtis.

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė, 
taip pat galėtų veiksmingiau reguoti į 
būsimus poslinkius ir krizes ir jos 
ekonomika būtų orientuota į perspektyvų, 
ekologiškai ir ekonomiškai tvarų ir 
integracinį ekonominį valdymą. Prie 
atitinkamų gairių išvardyti pagrindiniai 
tikslai sudaro bendrus uždavinius, kuriais 
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų įgyvendinti 
nacionalinius tikslus ir pašalinti 
restruktūrizavimo proceso, kuriam 
vykstant kartu kuriama daugiau 
kokybiškų darbo vietų, kliūtis.

Or. de
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Pakeitimas 48
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją8, kad po krizės ES taptų 
stipresnė ir jos ekonomika būtų orientuota 
į pažangų, tvarų ir integracinį augimą. 
Prie atitinkamų gairių išvardyti penki 
pagrindiniai tikslai sudaro bendrus 
uždavinius, kuriais grindžiama valstybių 
narių ir Sąjungos veikla. Valstybės narės 
turėtų labai stengtis įgyvendinti 
nacionalinius tikslus ir pašalinti augimą 
stabdančias kliūtis.

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, ir atsižvelgdama į tai Komisija 
privalo pripažinti, kad būtini esamos 
makroekonominės politikos pokyčiai (pvz., 
būtina sustabdyti Stabilumo pakto 
taikymą, sustabdyti privatizacijos ir 
liberalizacijos procesus ir t.t.) siekiant 
suteikti pirmenybę tam, kad būtų 
kuriamos kvalifikuoto darbo vietos, 
kuriose dirbantys darbuotojai turi teises, 
moterims, su geresniais atlyginimais, kad 
būtų mažiau skurdo ir daugiau socialinės 
įtrauktiems ir pažangos. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų įgyvendinti 
nacionalinius tikslus ir pašalinti kliūtis, 
kurios trukdo sukurti daugiau kokybiškų 
darbo vietų.

Or. en

Pakeitimas 49
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais 

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą, taip pat aukštą 
užimtumo lygį, našumą ir socialinę 
įtrauktį. Prie atitinkamų gairių išvardyti 
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grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti augimą stabdančias kliūtis.

penki pagrindiniai tikslai sudaro bendrus 
uždavinius, kuriais grindžiama valstybių 
narių ir Sąjungos veikla. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į konkrečias jose 
susiklosčiusias aplinkybes, turėtų labai 
stengtis įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti augimą stabdančias kliūtis.

Or. el

Pakeitimas 50
Georges Bach

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais 
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti augimą stabdančias kliūtis.

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais 
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti kliūtis, kad skatintų ekonominį 
augimą, išsaugotų esamas darbo vietas ir 
sukurtų papildomų darbo vietų.

Or. de

Pakeitimas 51
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė, 
jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
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tvarų ir integracinį augimą. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais 
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti augimą stabdančias kliūtis.

tvarų ir integracinį augimą ir ji galėtų 
kovoti su skurdu. Prie atitinkamų gairių 
išvardyti penki pagrindiniai tikslai sudaro 
bendrus uždavinius, kuriais grindžiama 
valstybių narių ir Sąjungos veikla. 
Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti kliūtis, kurios stabdo augimą ir 
trukdo kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi.

Or. en

Pakeitimas 52
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais 
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus ir 
pašalinti augimą stabdančias kliūtis.

(7) Komisija pasiūlė parengti naują kito 
dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 
strategiją, kad po krizės ES taptų stipresnė 
ir jos ekonomika būtų orientuota į pažangų, 
tvarų ir integracinį augimą. Prie atitinkamų 
gairių išvardyti penki pagrindiniai tikslai 
sudaro bendrus uždavinius, kuriais 
grindžiama valstybių narių ir Sąjungos 
veikla. Valstybės narės turėtų labai stengtis 
įgyvendinti nacionalinius tikslus, prisiimti 
atsakomybę už šiuos tikslus ir pašalinti 
augimą stabdančias kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 53
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
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valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių 
atkūrimo priemonių panaikinimas turėtų 
būti atliekamas ir derinamas pagal 
Stabilumo ir augimo pakto nuostatas.

valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų geresnį 
makroekonomikos veikimą, kai siekiama 
socialiai ir ekologiškai tvarios plėtros, 
mažintų makroekonominį disbalansą ir 
didintų aukštos kokybės užimtumą ir 
socialinę apsaugą. Fiskalinės atkūrimo 
priemonės turėtų ir toliau būti taikomos 
kitus trejus–penkerius metus siekiant 
nugalėti ekonominį sąstingį ir didėjantį 
nedarbą. Suderintomis valstybių narių ir 
ES lygmenų fiskalinėmis atkūrimo 
priemonėmis turėtų būti siekiama 
ekonomikos atkūrimo įgyvendinant 
tikslinį ES atkūrimo planą, į kurio visus 
komponentus turėtų būti įtrauktas lyčių 
lygybės aspektas, kuriam kasmet būtų 
sutelkiama vienas procentas ES BVP 
investicijoms į ekologiniu, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriais tvarią plėtrą, ir šis 
planas būtų naujo aukštos kokybės 
užimtumo pradinė strategija.

Or. en

Pakeitimas 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių 
atkūrimo priemonių panaikinimas turėtų 
būti atliekamas ir derinamas pagal 
Stabilumo ir augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų geresnį 
makroekonomikos veikimą, kai siekiama 
socialiai ir ekologiškai tvarios plėtros, 
mažintų makroekonominį disbalansą ir 
didintų aukštos kokybės užimtumą ir 
socialinę apsaugą.. Fiskalinės atkūrimo 
priemonės turėtų ir toliau būti taikomos 
kitus trejus–penkerius metus siekiant 
nugalėti ekonominį sąstingį ir didėjantį 
nedarbą. Suderintomis valstybių narių ir 
ES lygmenų fiskalinėmis atkūrimo 
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priemonėmisturėtų būti siekiama 
ekonomikos atkūrimo įgyvendinant 
tikslinį ES atkūrimo planą, į kurio visus 
komponentus turėtų būti įtrauktas lyčių 
lygybės aspektas, kuriam kasmet būtų 
sutelkiama vienas procentas ES BVP 
investicijoms į ekologiniu, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriais tvarią plėtrą, ir šis 
planas būtų naujo aukštos kokybės 
užimtumo pradinė strategija.

Or. en

Pakeitimas 55
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas. Tačiau kad 
praktiškai būtų pasiekti tvarūs 
ekonominės ir socialinės sanglaudos 
tikslai, pirmenybė turėtų būti teikiama 
didelių makroekonominių skirtumų tarp 
valstybių narių ir skirtumų, susijusių su 
šių valstybių konkurencingumo lygiu, 
problemų sprendimui.

Or. el
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Pakeitimas 56
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą, ir dėl to reikėtų 
didžiausią dėmesį skirti tam, kad būtų 
taikomi lankstumo ir užimtumo garantijų 
principai ir investuojama į aktyvias darbo 
rinkos priemones Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas, užtikrintai 
atkūrus ekonomiką, turėtų būti atliekamas 
ir derinamas pagal Stabilumo ir augimo 
pakto nuostatas.

Or. et

Pakeitimas 57
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą,
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą, stiprinti 
socialinę sanglaudą ir tobulintų darbo 
rinkos veikimą. Palaipsnis fiskalinių
atkūrimo priemonių panaikinimas, kurį 
reikėtų pradėti kai tik ekonomika pradės 
vystytis tvaraus atsigavimo kryptimi, turėtų 
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būti atliekamas ir be kitų dalykų derinamas 
pagal Stabilumo ir augimo pakto nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą, didesnio skaičiaus ir geresnių 
darbo vietų kūrimo skatinimą, kaip 
propaguojama Tarptautinės darbo 
organizacijos Deramo darbo 
darbotvarkėje, ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 59
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turi vykdyti reformas, 
kuriomis siekiama užtikrinti
makroekonominį stabilumą ir viešųjų 
finansų tvarumą, gerinti konkurencingumą, 
mažinti makroekonominį disbalansą ir 
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darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

tobulinti darbo rinkos veikimą. Fiskalinių 
atkūrimo priemonių panaikinimas turėtų 
būti atliekamas ir derinamas pagal 
Stabilumo ir augimo pakto nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 60
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas ir 
visapuses strategijas, kuriomis siekiama 
sukurti sąlygas augimui, valstybės narės 
turėtų vykdyti ambicingas reformas, kad 
užtikrintų makroekonominį stabilumą ir 
viešųjų finansų tvarumą, gerintų 
konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 61
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti struktūrines
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir didintų 
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darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

našumą bei tobulintų darbo rinkos 
veikimą. Fiskalinių atkūrimo priemonių 
panaikinimas turėtų būti atliekamas ir 
derinamas pagal Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 62
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą, tobulintų 
darbo rinkos veikimą ir kovotų su skurdu. 
Fiskalinių atkūrimo priemonių 
panaikinimas turėtų būti atliekamas ir 
derinamas pagal Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 63
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas 
reformas, kad užtikrintų makroekonominį 
stabilumą ir viešųjų finansų tvarumą, 
gerintų konkurencingumą, mažintų 
makroekonominį disbalansą ir tobulintų 

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ir palaikyti
ambicingas reformas, kad užtikrintų 
makroekonominį stabilumą ir viešųjų 
finansų tvarumą, gerintų 
konkurencingumą, mažintų 
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darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

makroekonominį disbalansą ir tobulintų 
darbo rinkos veikimą. Fiskalinių atkūrimo 
priemonių panaikinimas turėtų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo ir 
augimo pakto nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 64
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2020 m. Europos strategija turėtų 
būti tokia strategija, kuri padėtų įveikti 
krizę ir užkirstų kelią naujam 
ekonominiam ir socialiniam nuosmukiui, 
ši strategija turėtų būti glaudžiai 
derinama su struktūrine ir sanglaudos 
politika ir vidutinės trukmės laikotarpiu 
vėl atgaivinti Europos ekonomiką.

Or. de

Pakeitimas 65
Georges Bach

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2020 m. Europos strategija turėtų 
padėti įveikti krizę ir užkirsti kelią naujam 
ekonominiam ir socialiniam nuosmukiui 
ir vidutinės trukmės arba ilgu laikotarpiu 
vėl atgaivinti Europos ekonomiką.

Or. de
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Pakeitimas 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8 a) 2020 m. Europos strategija turėtų 
būti tokia strategija, kurioje didžiasias 
dėmesys būtų skiriamas žmonėms ir 
planetai, siekiama tvarios ekonomikos, 
sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų ir 
spręsti darbo rinkos problemas, kylančias 
dėl senėjančios visuomenės, dabartinės 
ekonominės krizės ir būsimos tvarios 
ekonomikos reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 67
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8 a) 2020 m. Europos strategija turėtų 
būti tokia strategija, kuri padėtų įveikti 
ekonomikos krizę, užkirstų kelią naujam 
ekonominiam ir socialiniam nuosmukiui 
ir sustiprintų mūsų ekonomiką vidutinės 
trukmės laikotarpiu siekiant prisidėti prie 
vadovaujančio pasaulinio ES ekonominio 
ir politinio vaidmens.

Or. en

Pakeitimas 68
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2020 m. Europos strategija turėtų 
būti tokia strategija, kuri padėtų įveikti 
ekonomikos krizę, užkirstų kelią naujam 
ekonominiam ir socialiniam nuosmukiui 
ir sustiprintų mūsų ekonomiką vidutinės 
trukmės laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8 b) Nacionaliniai biudžetai ir ES 
biudžetas, įskaitant Europos fondus, 
turėtų būti derinami ir panaudojami 
siekiant padėti visuomenei prisitaikyti prie 
tvarios ekonomikos. Be to, vykdydamos 
valstybės finansų politiką, ypač 
mažindamos biudžetus, valstybės narės 
turėtų atsižvelgti į reikalavimus dėl 
perėjimo į tvarią ekonomiką senėjančioje 
visuomenėje, konkrečiai į kokybiškų 
paslaugų poreikį ir būtinybę investuoti į 
švietimą, ir turėtų užkirsti kelią bet kokiai 
nelygybei moterų užimtumo srityje.

Or. en

Pakeitimas 70
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
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reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas ir ilgą laiką tvarias
darbo vietas, teritorinę, ekonominę ir 
socialinę sanglaudą, taip pat veiksmingiau 
spręsti Europos ir pasaulines socialines 
problemas. Šiuo atžvilgiu itin svarbu kuo 
geriau pasinaudoti informacinėmis ir ryšių 
technologijomis, patikimu ir veiksmingu 
ES žmogiškųjų išteklių valdymu siekiant 
didesnio konkurencingumo ir pateiktomis 
efektyvių veiksmų, kuriais siekiama kovoti 
su protų nutekėjimu, iniciatyvomis.

Or. el

Pakeitimas 71
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos ir 
žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis, 
sumažinti žmonių, kurie nebaigė 
mokyklos ar mokymų, skaičių, patvirtinti 
kiekvieno asmens teisę į visą gyvenimą 
trunkantį mokymąsi, kad galima būtų 
pripažinti kvalifikacijas ir išduoti 
atitinkamus pažymėjimus, nepriklausomai 
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kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

nuo to, kaip ir kur kvalifikacija įgyta, kuo 
plačiau propaguoti aukštąjį išsilavinimą, 
įskaitant gamtos mokslus ir inžineriją, ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje Europos Sąjungoje būtų 
skatinamos inovacijos ir žinių perdavimas. 
Jomis turėtų būti skatinamas verslumas ir 
padedama kūrybingas idėjas paversti 
inovaciniais produktais, paslaugomis ir 
procesais, kuriuos pasitelkus būtų galima 
sukurti augimą, kokybiškas darbo vietas, 
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, taip pat veiksmingiau spręsti 
Europos ir pasaulines socialines problemas. 
Šiuo atžvilgiu itin svarbu kuo geriau 
pasinaudoti informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

Or. it

Pakeitimas 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, 
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, taip pat veiksmingiau spręsti 
Europos ir pasaulines socialines problemas. 
Šiuo atžvilgiu itin svarbu kuo geriau 

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos valdymo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
išsaugoti mokslinių tyrimų bei verslo 
veiklą, kad visoje ES būtų skatinamos 
inovacijos ir žinių perdavimas. Jomis 
turėtų būti skatinama ekonominė veikla, 
kuria padedama kūrybingas idėjas paversti 
inovaciniais produktais, novatoriškomis, 
ypač socialiai vertingomis, paslaugomis ir 
procesais, kuriuos pasitelkus būtų galima 
sukurti augimą, kokybiškas darbo vietas, 
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, kuriai būdinga aukšto lygio 
visapusė socialinė apsauga, taip pat 
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pasinaudoti informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Or. de

Pakeitimas 73
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
sukuriant bendrą pagrindinių žinių, 
kurias įgytų valstybių narių piliečiai, 
visumą, užtikrinti visiems galimybę 
mokytis ir gerinti mokslinių tyrimų bei 
verslo veiklą, kad visoje ES būtų 
skatinamos inovacijos ir žinių perdavimas. 
Jomis turėtų būti skatinamas verslumas ir 
padedama kūrybingas idėjas paversti 
inovaciniais produktais, paslaugomis ir 
procesais, kuriuos pasitelkus būtų galima 
sukurti augimą, kokybiškas darbo vietas, 
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, taip pat veiksmingiau spręsti 
Europos ir pasaulines socialines problemas. 
Šiuo atžvilgiu itin svarbu kuo geriau 
pasinaudoti informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

Or. fr

Pakeitimas 74
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas siekiant panaikinti 
regionų skirtumus. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Or. el

Pakeitimas 75
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas ir užkertamas kelias 
Europos protų nutekėjimui. Jomis turėtų 
būti skatinamas verslumas ir mažų bei 
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produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

vidutinių įmonių (MVĮ) vystymasis ir 
padedama kūrybingas idėjas paversti 
inovaciniais produktais, paslaugomis ir 
procesais, kuriuos pasitelkus būtų galima 
sukurti augimą, kokybiškas darbo vietas, 
teritorinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, taip pat veiksmingiau spręsti 
Europos ir pasaulines socialines problemas. 
Šiuo atžvilgiu itin svarbu kuo geriau 
pasinaudoti informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama gerinti švietimo kokybę, 
užtikrinti visiems galimybę mokytis ir 
gerinti mokslinių tyrimų bei verslo veiklą, 
kad visoje ES būtų skatinamos inovacijos 
ir žinių perdavimas. Jomis turėtų būti 
skatinamas verslumas ir padedama 
kūrybingas idėjas paversti inovaciniais 
produktais, paslaugomis ir procesais, 
kuriuos pasitelkus būtų galima sukurti 
augimą, kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

(9) Pagal 2020 m. Europos strategiją 
valstybės narės turėtų įgyvendinti 
reformas, kuriomis siekiama pažangaus, 
t. y. žiniomis ir inovacijomis grindžiamo 
ekonomikos augimo. Reformomis turėtų 
būti siekiama paremti deramą darbą, 
gerinti švietimo kokybę, užtikrinti visiems 
galimybę mokytis ir gerinti mokslinių 
tyrimų bei verslo veiklą, kad visoje ES 
būtų skatinamos inovacijos ir žinių 
perdavimas. Jomis turėtų būti skatinamas 
verslumas ir padedama kūrybingas idėjas 
paversti inovaciniais produktais, 
paslaugomis ir procesais, kuriuos 
pasitelkus būtų galima sukurti augimą, 
kokybiškas darbo vietas, teritorinę, 
ekonominę ir socialinę sanglaudą, taip pat 
veiksmingiau spręsti Europos ir pasaulines 
socialines problemas. Šiuo atžvilgiu itin 
svarbu kuo geriau pasinaudoti 
informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Or. en
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Pakeitimas 77
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 a) Siekdamos paskatinti ekonomikos 
augimą valstybės narės turėtų kovoti su 
priemonėmis, kurios šį augimą lėtina, 
pvz., biurokratine našta, pertekliniu 
reguliavimu bei pertekliniais standartais, 
dideliais mokesčiais ir protekcionistinėmis 
tendencijomis.

Or. en

Pakeitimas 78
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9 b) Siekiant užtikrinti bendrą ES 
makroekonominę veiklą svarbiausia yra 
pasiekti didžiulės ir veiksmingos bendros 
rinkos; kad ekonominė ir pinigų sąjunga 
būtų tvirta, itin svarbu teikti ekonominę 
naudą, atkurti augimą ir sukurti naujas 
darbo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 79
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
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augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę. 

augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Taip pat ir toliau itin svarbu
imtis priemonių ir skatinti verslumą bei 
plėtoti verslo aplinką, kuri būtų palanki 
novatoriškai ir aktyviai mažų ir vidutinių 
įmonių veiklai, ypač taikant mažiau 
griežtą reguliavimą, mažesnę 
administracinę naštą ir geresnes 
galimybes naudotis kapitalu. Valstybės 
narės turėtų įgyvendinti būtinas reformas, 
kad sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę. 

Or. et

Pakeitimas 80
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Šios technologijos turėtų 
būti kuo labiau prieinamos visoms 
įmonėms, įskaitant mikroįmones ir MVĮ, 
kad pokyčius, kuriais siekiama sustiprinti 
tvarumą, galėtų įvykdyti visi. Valstybės 
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verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

narės turėtų įgyvendinti būtinas reformas, 
kad sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę. Krizė neturėtų trukdyti šiam itin 
svarbiam pasikeitimui į ekologišką ir 
tvarią ekonomiką arba šio pasikeitimo 
vėlinti.

Or. en

Pakeitimas 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvarios 
plėtros. Tvari plėtra – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ekonomikos 
kūrimas ir naujų procesų ir technologijų, 
visų pirma ekologiškų technologijų, 
vystymas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką MVĮ, skatinti kurti 
ekologiškas, tvarias darbo vietas ir 
modernizuoti pramonės bazę. Ypač įvairių 
produktų perdirbimo sričiai reikėtų skirti 
pakankamai lėšų, kad galima būtų 
įvykdyti reikiamus restruktūrizacijos 
procesus ir spręsti darbuotojų poveikio 
problemas.

Or. de
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Pakeitimas 82
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir darbo vietas socialinėje 
ekonomikoje ir modernizuoti pramonės 
bazę.

Or. el

Pakeitimas 83
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
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įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti tvarias, mažai 
anglies dioksido išskiriančių technologijų 
darbo vietas, įskaitant garantijas, kad bus 
teikiamas mokymas, atitinkantis naujų 
kvalifikacijų reikalavimus, ir modernizuoti 
pramonės bazę.

Or. it

Pakeitimas 84
Georges Bach

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo ir kartu didesnio užimtumo.
Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas, didesnio skaičiaus naujų 
darbo vietų kūrimą. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

Or. de
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Pakeitimas 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti darbo vietas,
dėl kurių neišmetama daugiau šiltnamio 
efektą sukelinačių dujų, ir modernizuoti 
pramonės bazę.

Or. pl

Pakeitimas 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis ir remdamosi tinkamomis 
darbo vietomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
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įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

Or. en

Pakeitimas 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo. Tvarus augimas – tai veiksmingai 
naudojamų išteklių, tvarios ir 
konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

(10) Valstybės narės savo reformų 
programomis taip pat turėtų siekti tvaraus 
augimo ir deramo darbo. Tvarus augimas –
tai veiksmingai naudojamų išteklių, tvarios 
ir konkurencingos ekonomikos kūrimas, 
sąžiningas sąnaudų ir naudos 
pasiskirstymas ir pasinaudojimas Europos 
lyderyste skubant kurti naujus procesus ir 
technologijas, įskaitant ekologiškas 
technologijas. Valstybės narės turėtų 
įgyvendinti būtinas reformas, kad 
sumažintų išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį ir veiksmingai 
naudotų išteklius. Jos taip pat turėtų gerinti 
verslo aplinką, skatinti kurti ekologiškas 
darbo vietas ir modernizuoti pramonės 
bazę.

Or. en

Pakeitimas 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

(11) Valstybių narių reformų programomis 
turėtų būti siekiama integracinio 
ekonominio valdymo. Integracinis 
ekonominis valdymas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais politikos, visuomenės ir 
kultūrinio gyvenimo veikėjais. Todėl 
valstybių narių reformomis visiems 
žmonėms per visą gyvenimą turėtų būti 
užtikrinamos galimybės gauti pajamų, 
kurios užkerta kelią skurdui, ir naudotis 
paslaugomis, kurioms reikia 
kvalifikacijos, taigi jiems sudaromos 
galimybės gyventi oriai ir savarankiškai,
ir  mažinamas skurdas ir socialinė atskirtis, 
šalinant kliūtis dalyvauti darbo rinkoje 
taip, kaip jos dalyviai patys pasirenka,visų 
pirma moterims, vyresnio amžiaus 
darbuotojams, ypač moterims, jaunimui, 
neįgaliems asmenims ir migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
tvarus ir integracinis ekonominis 
valdymas būtų naudingas visiems 
piliečiams ir visiems regionams. Todėl 
svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis,tai užtikrinti, kad darbo 
rinkos būtų integracinės, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
pagal Tarptautinės darbo organizacijos 
nustatytus deramo darbo principus ir 
atsižvelgiant į neoficialaus Užimtumo ir 
socialinių reikalų ministrų susitikimo 
gero darbo tema, įvykusio Berlyne 
2007 m. sausio 18–20 d., išvadas, kuriose 
konkrečiai teigiama, kad Europai 
reikalingos didesnės bendros pastangos 
siekiant skatinti gerą darbą, į kurio 
sampratą įeina ir darbuotojų teisės bei 
dalyvavimas, sąžiningas atlyginimas, 
sauga ir sveikatos apsauga darbe ir toks 
darbo organizavimas, kai atsižvelgiama į 
šeimas, taip pat darbo sąlygos, kurios yra 
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palankos, ir sąžininga bei tinkama 
socialinė apsauga, kurių reikia, jei 
siekiama, kad Europos Sąjungą 
pripažintų jos piliečiai, ir kovą su 
suskaidymu, struktūriniu nedarbu 
irpriverstiniu neveiklumu, kartu 
užtikrinant visapusę socialinę apsaugą, 
pagal kurią siekiama daugiau nei skurdo 
prevencijos, ir socialinę bei kultūrinę
įtrauktį. Tuo pat metu būtina labai 
sumažinti ekonominę ir socialinę 
nelygybę.
________________________

Or. de

Pakeitimas 89
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
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sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, pvz., skatinant
įmonių ir universitetų bendradarbiavimą 
siekiant palengvinti glaudesnį darbo 
rinkos reikalavimų ir darbo jėgos įgūdžių 
derinimą, kartu užtikrinant tinkamą tvarią 
socialinę apsaugą ir aktyvią įtrauktį, 
siekiant sumažinti skurdą.

Or. el

Pakeitimas 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės įgyti profesinių įgūdžių bei 
prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių ir 
taip mažinamas skurdas ir socialinė 
atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti darbo 
rinkoje, visų pirma moterims, vyresnio 
amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, atsižvelgiant į darbo 
rinkos poreikius, darbo kokybės didinimą 
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įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą. ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

Or. pl

Pakeitimas 91
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams, 
ypač įgyvendinant darbuotojų taupymo 
programas, kartu taikant mokesčių arba 
socialines paskatas. Todėl svarbiausi 
dalykai, kurių turėtų būti siekiama 
valstybių narių reformų programomis, tai 
užtikrinti veiksmingą darbo rinkų veikimą, 
investuojant į sėkmingą darbo vietos 
keitimą, atitinkamų įgūdžių vystymą, darbo 
kokybės didinimą, ypač įgyvendinant ir 
skatinant veiksmingas mokymo sistemas,
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.
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Or. fr

Pakeitimas 92
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, mokymo ir darbo 
rinkos reikalavimų koordinavimą, 
investicijas į sėkmingą darbo vietos 
keitimą, atitinkamų įgūdžių vystymą, visą 
gyvenimą trunkantį mokymąsi, darbo 
kokybės didinimą ir kovą su suskaidymu, 
struktūriniu nedarbu ir neveiklumu, kartu 
užtikrinant tinkamą tvarią socialinę 
apsaugą ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. el
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Pakeitimas 93
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir imigrantams, jei šių 
grupių nariai atitinka darbo rinkos 
reikalavimus ir galima šių asmenų 
socialinė integracija.. Be to, reformomis 
turėtų būti užtikrinama, kad ekonomikos 
augimas būtų naudingas visiems piliečiams 
ir visiems regionams. Todėl svarbiausi 
dalykai, kurių turėtų būti siekiama 
valstybių narių reformų programomis, tai 
užtikrinti veiksmingą darbo rinkų veikimą, 
investuojant į sėkmingą darbo vietos 
keitimą, atitinkamų įgūdžių vystymą, darbo 
kokybės didinimą ir kovą su suskaidymu, 
struktūriniu nedarbu ir neveiklumu, kartu 
užtikrinant tinkamą tvarią socialinę 
apsaugą ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. de

Pakeitimas 94
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą, 
išsivadavimą nuo darbo susitarimų ir 
darbo valandų nelankstumo ir kovą su 
suskaidymu, struktūriniu nedarbu ir 
neveiklumu, kartu užtikrinant tinkamą 
tvarią socialinę apsaugą, tuo tikslu
pradedant taikyti veiksmingus
universaliuosius pajamų garantijų 
planus, ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. it

Pakeitimas 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis (11) Valstybių narių reformų programomis 



AM\820832LT.doc 47/210 PE442.935v02-00

LT

taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams, 
kartu atsižvelgiant į tinkamas darbo 
sąlygas ir asmenis, kurie negali dalyvauti 
darbo rinkoje. Be to, reformomis turėtų 
būti užtikrinama, kad ekonomikos augimas 
būtų naudingas visiems piliečiams ir 
visiems regionams. Todėl svarbiausi 
dalykai, kurių turėtų būti siekiama 
valstybių narių reformų programomis, tai 
užtikrinti veiksmingą darbo rinkų veikimą, 
investuojant į sėkmingą darbo vietos 
keitimą, atitinkamų įgūdžių vystymą, darbo 
kokybės didinimą, lyčių lygybę ir kovą su 
suskaidymu, užtikrinant saugumą 
darbuotojams, dirbantiems pagal visas 
užimtumo formas, diskriminacija,
struktūriniu nedarbu ir neveiklumu, kartu 
užtikrinant tinkamą tvarią socialinę 
apsaugą ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. en

Pakeitimas 96
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
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numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

numatyti ir valdyti pokyčius, ypač 
atsiradusius dėl naujų technologijų, 
automatizavimo ir naudojimosi 
kompiuteriu perversmo, ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
lanksčių darbo rinkų veikimą, investuojant 
į sėkmingą darbo vietos keitimą, 
atitinkamų įgūdžių vystymą, darbo 
kokybės didinimą ir kovą su suskaidymu, 
struktūriniu nedarbu ir neveiklumu, kartu 
užtikrinant tinkamą tvarią socialinę 
apsaugą ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. en

Pakeitimas 97
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
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galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliems asmenims, nekvalifikuotiems 
darbuotojams, mažumoms, ypač romams,
ir legaliems migrantams. Be to, reformomis 
turėtų būti užtikrinama, kad ekonomikos 
augimas būtų naudingas visiems piliečiams 
ir visiems regionams. Todėl svarbiausi 
dalykai, kurių turėtų būti siekiama 
valstybių narių reformų programomis, tai 
užtikrinti veiksmingą darbo rinkų veikimą, 
investuojant į sėkmingą darbo vietos 
keitimą, atitinkamų įgūdžių vystymą, darbo 
kokybės didinimą ir kovą su suskaidymu, 
struktūriniu nedarbu ir neveiklumu, kartu 
užtikrinant tinkamą tvarią socialinę 
apsaugą ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. en

Pakeitimas 98
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
globėjams, neįgaliesiems ir legaliems 
migrantams. Be to, reformomis turėtų būti
užtikrinama, kad ekonomikos augimas būtų 
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visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

naudingas visiems piliečiams ir visiems 
regionams. Todėl svarbiausi dalykai, kurių 
turėtų būti siekiama valstybių narių 
reformų programomis, tai užtikrinti 
veiksmingą darbo rinkų veikimą, 
investuojant į sėkmingą darbo vietos 
keitimą, atitinkamų įgūdžių vystymą, darbo 
kokybės didinimą ir kovą su suskaidymu, 
struktūriniu nedarbu, ypač jaunimo 
nedarbu, ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

Or. en

Pakeitimas 99
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, diskriminacija,
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nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

struktūriniu nedarbu ir neveiklumu, kartu 
užtikrinant tinkamą tvarią socialinę 
apsaugą ir aktyvią įtrauktį, siekiant 
sumažinti skurdą.

Or. en

Pakeitimas 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

(11) Valstybių narių reformų programomis 
taip pat turėtų būti siekiama integracinio 
augimo. Integracinis augimas – tai darnios 
visuomenės kūrimas, kai žmonės gali 
numatyti ir valdyti pokyčius ir taip būti 
aktyviais visuomenės ir ekonomikos 
veikėjais. Todėl valstybių narių 
reformomis visiems žmonėms per visą 
gyvenimą turėtų būti užtikrinamos 
galimybės ir taip mažinamas skurdas ir 
socialinė atskirtis, šalinant kliūtis dalyvauti 
darbo rinkoje, visų pirma moterims, 
vyresnio amžiaus darbuotojams, jaunimui, 
neįgaliems asmenims ir migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
visiems piliečiams ir visiems regionams. 
Todėl svarbiausi dalykai, kurių turėtų būti 
siekiama valstybių narių reformų 
programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, darbo kokybės didinimą 
ir kovą su suskaidymu, struktūriniu 
nedarbu ir neveiklumu, kartu užtikrinant 
tinkamą tvarią socialinę apsaugą ir aktyvią 
įtrauktį, siekiant sumažinti skurdą.

Or. en
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Pakeitimas 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11 a) Siekdamos integracinio augimo 
tikslo valstybės narės turėtų nustatyti 
teisinį pagrindą naujoms darbo formoms, 
kartu kreipdamos dėmesį į tai, kad 
darbuotojams būtų užtikrinama tinkama 
socialinė apsauga ir lanksčios užimtumo 
formos siekiant užtikrinti šeiminio ir 
profesinio gyvenimo suderinamumą.

Or. en

Pakeitimas 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11 a) Siekdamos integracinio augimo 
tikslo valstybės narės, Komisijos 
iniciatyva, turėtų nustatyti teisinį 
pagrindą naujoms darbo formoms. Be to, 
valstybės narės turėtų parengti ir geriau 
pritaikyti darbuotojų poreikiams darbo 
sąlygas ir darbo laiką.

Or. en

Pakeitimas 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekdamos integracinio augimo 
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tikslo valstybės narės, Komisijos 
pasiūlymu, turėtų nustatyti teisinį 
pagrindą naujoms darbo formoms, pagal 
kurias atitinkamiems darbuotojams 
sudaromos vienodos sąlygos ir 
palengvinamas įdarbinimas, pagal kurias 
neskatinamas tolesnis darbo rinkos 
susiskaidymas ir garantuojama visapusė 
asmeninių ir kolektyvinių darbuotojų 
teisių apsauga, tai pat teikiama jiems 
būtina socialinė apsauga.

Or. de

Pakeitimas 104
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekdamos integracinio augimo 
tikslo valstybės narės, Komisijos 
iniciatyva, turėtų nustatyti teisinį 
pagrindą naujoms darbo formoms. Pagal 
šį teisinį pagrindą turėtų būti skiriamas 
dėmesys tam, kad būtų užtikrinamos 
lanksčios užimtumo formos, kartu 
vengiant darbo rinkos susiskaidymo ir 
užtikrinant visapusišką asmeninių ir 
kolektyvinių darbo teisių apsaugą, taip pat 
tinkamą darbuotojų socialinę apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 105
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Valstybės narės, siekdamos 
integracinio augimo tikslo, turėtų 
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nustatyti tinkamą teisinį pagrindą 
naujoms užimtumo formoms, kartu 
atkreipdamos dėmesį į tai, kad reikia 
užtikrinti lanksčias darbo formas ir 
tinkamą darbuotojų socialinę apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ES ir valstybių narių struktūrinėmis 
reformomis galima veiksmingai prisidėti 
prie ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo, jeigu jomis didinamas ES 
konkurencingumas pasaulio 
ekonomikoje, sudaromos naujos 
galimybės Europos eksportuotojams ir 
suteikiama konkurencinga galimybė 
naudotis svarbiausiomis 
importuojamomis prekėmis. Todėl 
vykdant reformas reikėtų atsižvelgti į jų 
poveikį išorės konkurencingumui, 
siekiant skatinti Europos augimą ir 
dalyvavimą atvirose ir sąžiningomis 
taisyklėmis grindžiamose pasaulio 
rinkose.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 107
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ES ir valstybių narių struktūrinėmis 
reformomis galima veiksmingai prisidėti 
prie ekonomikos augimo ir darbo vietų 

(12) ES ir valstybių narių struktūrinėmis 
reformomis galima veiksmingai prisidėti 
prie ekonomikos augimo ir darbo vietų 
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kūrimo, jeigu jomis didinamas ES 
konkurencingumas pasaulio ekonomikoje, 
sudaromos naujos galimybės Europos 
eksportuotojams ir suteikiama 
konkurencinga galimybė naudotis 
svarbiausiomis importuojamomis 
prekėmis. Todėl vykdant reformas reikėtų 
atsižvelgti į jų poveikį išorės 
konkurencingumui, siekiant skatinti 
Europos augimą ir dalyvavimą atvirose ir 
sąžiningomis taisyklėmis grindžiamose 
pasaulio rinkose.

kūrimo, jeigu jomis didinamas ES 
konkurencingumas pasaulio ekonomikoje, 
sudaromos naujos galimybės Europos 
eksportuotojams ir suteikiama 
konkurencinga galimybė naudotis 
svarbiausiomis importuojamomis 
prekėmis. Todėl vykdant reformas reikėtų 
atsižvelgti į jų poveikį išorės 
konkurencingumui, siekiant skatinti 
Europos augimą ir dalyvavimą atvirose ir 
sąžiningomis taisyklėmis grindžiamose 
pasaulio rinkose, kartu ES turėtų siekti 
pasaulio mastu prižiūrėti interesų 
turinčius veikėjus, kurie daro didelę įtaką 
užimtumui, darbo jėgos judumui ir 
socialiniams finansiniams produktams, 
pvz., pensijoms.

Or. nl

Pakeitimas 108
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ES ir valstybių narių struktūrinėmis 
reformomis galima veiksmingai prisidėti 
prie ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo, jeigu jomis didinamas ES 
konkurencingumas pasaulio ekonomikoje, 
sudaromos naujos galimybės Europos 
eksportuotojams ir suteikiama 
konkurencinga galimybė naudotis 
svarbiausiomis importuojamomis 
prekėmis. Todėl vykdant reformas reikėtų 
atsižvelgti į jų poveikį išorės 
konkurencingumui, siekiant skatinti 
Europos augimą ir dalyvavimą atvirose ir 
sąžiningomis taisyklėmis grindžiamose 
pasaulio rinkose.

(12) ES ir valstybių narių struktūrinėmis 
reformomis galima veiksmingai prisidėti 
prie ekonomikos augimo ir nuolatinių bei 
kokybiškų darbo vietų kūrimo, jeigu jomis 
didinamas ES konkurencingumas pasaulio 
ekonomikoje, sudaromos naujos galimybės 
Europos eksportuotojams ir suteikiama 
konkurencinga galimybė naudotis 
svarbiausiomis importuojamomis 
prekėmis. Todėl vykdant reformas reikėtų 
atsižvelgti į jų poveikį išorės 
konkurencingumui, siekiant skatinti 
Europos augimą ir dalyvavimą atvirose ir 
sąžiningomis taisyklėmis grindžiamose 
pasaulio rinkose.

Or. el
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Pakeitimas 109
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Valstybės narės turėtų nustatyti 
tokius savo nacionalinius tikslus, kad  iki 
2020 m. pasiektų 75 % moterų ir vyrų 
užimtumą, ir ypač didesnį jaunimo, 
vyresnio amžiaus darbuotojų ir neįgalių 
asmenų užimtumą.
Be to, valstybės narės turėtų nustatyti 
tokius savo nacionalinius tikslus, kad 
padidintų moterų ir vyrų, lankančių 
mokymus ar dirbančių 90%, proporciją 
20–24 m. amžiaus grupėje.

Or. de

Pakeitimas 110
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12 a) Kuriant ir vykdant struktūrines 
reformas valstybės narės turėtų ypatingai 
susitelkti pastangas ir užtikrinti, kad 
skatinamas augimas būtų daug darbo 
jėgos reikalaujantis ir kad būtų sukurta 
daug darbo vietų realiajame ekonomikos 
sektoriuje.

Or. en

Pakeitimas 111
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 



AM\820832LT.doc 57/210 PE442.935v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų įgyvendinti iki galo ir vienodu 
spartumu, kad turėtų naudos iš suderintų 
struktūrinių reformų.

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų  stengtis įgyvendinti iki galo ir 
vienodu spartumu,  atsižvelgdamos į savo 
ypatingus sunkumus, kad turėtų naudos iš 
suderintų struktūrinių reformų.

Or. el

Pakeitimas 112
Joanna Katarzyna SkrzydlewskaPasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų įgyvendinti iki galo ir vienodu 
spartumu, kad turėtų naudos iš suderintų 
struktūrinių reformų.

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų įgyvendinti veiksmingai ir vienodu 
spartumu, kad turėtų naudos iš suderintų 
struktūrinių reformų.

Or. pl

Pakeitimas 113
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų įgyvendinti iki galo ir vienodu 
spartumu, kad turėtų naudos iš suderintų 
struktūrinių reformų.

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų įgyvendinti iki galo, kad turėtų 
naudos iš suderintų struktūrinių reformų.

Or. en
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Pakeitimas 114
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
turėtų įgyvendinti iki galo ir vienodu 
spartumu, kad turėtų naudos iš suderintų 
struktūrinių reformų.

(13) Europos strategija turi būti paremta 
integruota politika, kurią valstybės narės 
privalo įgyvendinti atsižvelgdamos 
kiekviena į savo vidaus padėtį.

Or. pl

Pakeitimas 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 a) Valstybės narės, planuodamos ir 
naudodamos ES lėšas, įskaitant lėšas, 
gautas iš Europos socialinio fondo, 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo, turėtų atsižvelgti į 
2020 m. Europos strategiją ir, visų pirma į 
jos užimtumo ir socialinius aspektus. 
Europos lėšų naudojimas turi sumažinti 
biurokratines kliūtis ir palengvinti 
ilgalaikių priemonių taikymą.

Or. en

Pakeitimas 116
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekdamos šio tikslo valstybės narės 
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įsipareigoja skatinti augimą ir didinti 
pramonės inovacijų potencialą, o būtent 
mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), ypač 
taikant joms finansinį skatinimą, kad 
būtų kuriamos naujos darbo vietos, ir 
šalinti pramonei tenkančias 
administracines bei netarifines kliūtis. 
Siekiant palengvinti moterų ir jaunų 
žmonių galimybes patekti į darbo rinką 
būtina sukurti būtinas sąlygas vaikų 
priežiūros paslaugoms, kad kiekvienam 
ikimokyklinio amžiaus vaikui būtų 
suteikta vieta vaikų priežiūros įstaigose; 
be to, kiekvienam jaunuoliui(-ei), 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais, baigus mokyklą 
per šešerių mėnesių laikotarpį būtų 
pasiūlyta darbovieta  arba stažuotės ar 
tobulinimosi galimybė.

Or. de

Pakeitimas 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 a) Pranešdamos apie užimtumo lygį, 
valstybės narės turėtų pateikti aiškius, 
pagal lytį suskirstytus ir palyginamus 
darbo jėgos statistikos duomenis, kurie 
procentiškai atspindėtų darbo vietų, 
darbuotojui suteikiančių ekonominę 
nepriklausomybę, darbo ne visą dieną ir 
dalinio nedarbo dalis.

Or. en

Pakeitimas 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Valstybės narės, planuodamos ir 
naudodamos ES lėšas, įskaitant lėšas, 
gautas iš Europos socialinio fondo, ir 
Sanglaudos fondo, turėtų atsižvelgti į 
2010 m. Europos strategiją ir visų pirma į 
jos užimtumo ir socialinius aspektus.

Or. de

Pakeitimas 119
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 a) Valstybės narės, planuodamos ir 
naudodamos ES lėšas, įskaitant lėšas, 
gautas iš Europos socialinio fondo, 
Europos regioninės plėtros fondo ir 
Sanglaudos fondo, turėtų atsižvelgti į 
2020 m. Europos strategiją ir visų pirma į 
jos užimtumo ir socialinius aspektus. 
Pabrėžiama svarba geriau pasinaudoti 
įvairių turimų finansinių priemonių 
sąveika ir bendru poveikiu, kad būtų 
galima pasiekti sudėtingus ES 2020 m. 
strategijos tikslus, kuriais siekiama 
užtikrinti spartesnį ir ekologiškesnį 
socialinės įtraukties principais grindžiamą 
ekonominį augimą ir veiksmingiau remti 
nepalankiausius mikroregionus ir 
pažeidžiamiausias visuomenės grupes, 
susiduriančias su sudėtingais 
daugialypiais sunkumais. 

Or. en
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Pakeitimas 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Nors šios gairės skirtos valstybėms 
narėms, 2020 m. Europos strategiją reikėtų 
įgyvendinti kartu su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai 
bendradarbiaujant su parlamentais, 
socialiniais partneriais ir pilietinės 
visuomenės atstovais, kurie prisidės prie 
nacionalinių reformų programų kūrimo, jų 
įgyvendinimo ir bendro informacijos apie 
strategiją skleidimo.

(14) Nors šios gairės skirtos valstybėms 
narėms, ypatingai svarbu 2020 m. Europos 
strategiją įgyvendinti kartu su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai 
bendradarbiaujant su parlamentais, 
socialiniais partneriais ir pilietinės 
visuomenės atstovais. Socialiniai 
partneriai nacionaliniu lygmeniu čia turi 
vaidinti ypatingą vaidmenį, nes be jų 
dalyvavimo praktiškai būtų neįmanoma 
įgyvendinti užimtumo strategijos versle. 
Visos šalys turi turėti vienodas teises 
prisidėti prie nacionalinių reformų 
programų kūrimo, jų įgyvendinimo ir 
bendro informacijos apie strategiją 
skleidimo.

Or. de

Pakeitimas 121
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Nors šios gairės skirtos valstybėms 
narėms, 2020 m. Europos strategiją reikėtų 
įgyvendinti kartu su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai 
bendradarbiaujant su parlamentais, 
socialiniais partneriais ir pilietinės 
visuomenės atstovais, kurie prisidės prie 
nacionalinių reformų programų kūrimo, jų 
įgyvendinimo ir bendro informacijos apie 
strategiją skleidimo.

(14) Nors šios gairės skirtos valstybėms 
narėms, 2020 m. Europos strategiją reikėtų 
įgyvendinti kartu su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai 
bendradarbiaujant su parlamentais, 
socialiniais partneriais ir pilietinės 
visuomenės atstovais, kurie prisidės prie 
nacionalinių reformų programų kūrimo, jų 
įgyvendinimo ir bendro informacijos apie 
strategiją skleidimo, kadangi socialinės 
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politikos kryptys turi atitikti vietos 
aplinkybes ir prioritetus.

Or. en

Pakeitimas 122
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Valstybės narės turėtų padidinti 
užimtumo lygį aktyvavimo priemonėmis, 
visų pirma mažiausiai kvalifikuotiems 
darbuotojams, pasitelkdamos profesinį 
orientavimą, mokymą ir kvalifikacijos 
kėlimą, kad atitiktų darbo rinkos 
poreikius, ir per subsidijuojamas darbo 
vietas žmonėms su negalia ir specialios 
priežiūros reikalaujantiems žmonėms. 
Kiek leidžia darbo rinkos padėtis, 
valstybės narės turi didinti imigrantų, 
gyvenančių šalyje pagal atitinkamas 
programas, įdarbinimo skaičių. Be to, 
būtinos ir pažangios programos, kurias 
taikant į darbo rinką vėl būtų 
integruojami neįgalūs asmenys. Negana 
to, valstybės narės privalo pašalinti kliūtis, 
darbo rinkos naujokams apsunkinančias 
įsiliejimą į darbo rinką, remti darbo vietų 
kūrimą, skatinti socialines naujoves ir 
stiprinti įdarbinimo agentūrų darbo 
kokybę. Visų pirma, užimtumo 
reglamentavimas turėtų būti lankestenis, 
suteikiantis galimybę nustatyti darbo 
tvarką, kuri atitiktų būtinybę suderinti 
šeimyninį gyvenimą ir darbą ir nustatatis 
lankstesnę išėjimo į pensiją tvarką. 
Galimybės grįžti į darbą po užsitęsusios 
darbinės veiklos nutraukimo pertraukos 
dėl vaikų priežiūros turėtų būti 
tobulinamos. Lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategijos, skirtos lankstumui 
stiprinti, kad būtų veiksmingiau atsakoma 
į gamybos ciklus, privalo būti geriau 
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užtikrintos aktyvia darbo rinkos politika 
bei tinkamomis socialinės apsaugos 
sistemomis, norint, kad darbo vietos 
pakeitimas nesukeltų neproporcingų 
finansinių problemų. Tai turėtų būti 
papildyta nedviprasmišku įsipareigojimu 
teikti aktyvią pagalbą ieškantiems darbo. 
Naujos užimtumo formos, pavyzdžiui, 
netipinis laikinas darbas, darbas ne visą 
darbo dieną ir darbas namuose, tampa vis 
įprastesnėmis, nors jas reglamentuojančių 
teisės aktų nėra. Jie neturėtų sumažinti 
socialinės suinteresuotų asmenų 
apsaugos.

Or. de

Pakeitimas 123
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl sprendimo
14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Siekiant užimtumo politikos gairių 
įgyvendinimo valstybėse narėse, turėtų 
būti patobulintas atvirojo koordinavimo 
metodas, nes jo įtaka valstybėse narėse 
yra per menka.

Or. lt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į netolygų Lisabonos strategijos įgyvendinimo rezultatų pasiskirstymą tarp ES 
šalių, didėja abejonės atvirojo koordinavimo metodo naudingumu. Todėl reikia jį pagerinti 
taip, kad turėtų didesnį poveikį, atsižvelgiant į nustatytų tikslų įgyvendinimą.

Pakeitimas 124
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos strategija paremta mažesniu 
nuoseklių gairių rinkiniu, kuris pakeičia 
ankstesnį 24 gairių rinkinį ir yra skirtas 
užimtumo ir bendros ekonominės politikos 
klausimams. Prie šio sprendimo 
pridedamos valstybių narių užimtumo 
politikos gairės glaudžiai susijusios su 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, pridedamomis prie [...] 
Tarybos rekomendacijos [...]. Kartu jos 
sudaro 2020 m. Europos strategijos 
integruotas gaires.

(15) Europos strategija paremta mažesniu 
nuoseklių gairių rinkiniu, kuris pakeičia 
ankstesnį 24 gairių rinkinį ir yra skirtas 
užimtumo, socialinės sanglaudos 
stiprinimo ir bendros ekonominės politikos 
klausimams. Prie šio sprendimo 
pridedamos valstybių narių užimtumo 
politikos gairės glaudžiai susijusios su 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, pridedamomis prie [...] 
Tarybos rekomendacijos [...]. Kartu jos 
sudaro 2020 m. Europos strategijos 
integruotas gaires.

Or. el

Pakeitimas 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Europos strategija paremta mažesniu
nuoseklių gairių rinkiniu, kuris pakeičia 
ankstesnį 24 gairių rinkinį ir yra skirtas 
užimtumo ir bendros ekonominės politikos 
klausimams. Prie šio sprendimo 
pridedamos valstybių narių užimtumo 
politikos gairės glaudžiai susijusios su 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, pridedamomis prie [...] 
Tarybos rekomendacijos [...]. Kartu jos 
sudaro 2020 m. Europos strategijos 
integruotas gaires.

(15) Europos strategija paremta nuoseklių 
gairių rinkiniu, kuris pakeičia ankstesnį 24 
gairių rinkinį ir yra skirtas u˛imtumo ir 
bendros ekonominės politikos klausimams. 
Prie šio sprendimo pridedamos valstybių 
narių užimtumo politikos gairės glaudžiai 
susijusios su valstybių narių ir Sąjungos 
ekonominės politikos gairėmis, 
pridedamomis prie [...] Tarybos 
rekomendacijos [...]. Kartu jos sudaro 
2020 m. Europos strategijos integruotas 
gaires.

Or. de
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Pakeitimas 126
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Dėl to Europos socialinio fondo 
lėšos turėtų būti naudojamos visu 
pajėgumu didinant užimtumą taikant 
įvairias priemones, kuriomis tobulinamos 
asmeninės savybės ir siekiama laikytis 
perspektyvių profesijų kokybės 
reikalavimų. Siekiant skatinti profesinį 
mobilumą, būtina, kad valstybės narės 
pagerintų pasirengimą būti mobiliais 
taikydamos paskatas, ypač priemones 
optimizuoti viešajį keleivinį transportą 
tarp miestų aglomeracijose.

Or. de

Pakeitimas 127
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiose naujosiose integruotose gairėse 
atsižvelgiama į Europos Vadovų Tarybos 
išvadas. Jose valstybėms narėms 
pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti 
nacionalines reformų programas ir 
įgyvendinti reformas, atsižvelgiant į jų 
tarpusavio priklausomybę ir laikantis 
Stabilumo ir augimo pakto. Šios gairės bus 
bet kokių konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų, kurias Taryba gali skirti 
valstybėms narėms, pagrindas. Jos taip pat 
bus Bendros užimtumo ataskaitos, kurią 
Taryba ir Komisija kasmet siunčia Europos 
Vadovų Tarybai, rengimo pagrindas.

(16) Šiose naujosiose integruotose gairėse 
atsižvelgiama į Europos Vadovų Tarybos 
išvadas. Jose valstybėms narėms 
pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti 
nacionalines reformų programas ir 
įgyvendinti reformas, atsižvelgiant į jų 
tarpusavio priklausomybę ir laikantis 
Stabilumo ir augimo pakto. Pagal šias 
gaires metinės nacionalinės ataskaitos 
bus parengtos, apsvarstytos ir įvertintos 
kartu su nacionalinio biudžeto 
konsolidavimo priemonėmis, taip 
sukuriant būtiną ryšį tarp strategijos ES 
2020 m. tikslų įgyvendinimo ir Stabilumo 
pakto reikalavimų.  Šios gairės bus bet 
kokių konkrečioms šalims skirtų, įtakos 
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struktūrinėms lėšoms turinčių pranešimų, 
kuriuos Taryba gali skirti valstybėms 
narėms, pagrindas. Jos taip pat bus 
Bendros užimtumo ataskaitos, kurią Taryba 
ir Komisija kasmet siunčia Europos 
Vadovų Tarybai, rengimo pagrindas.

Or. it

Pakeitimas 128
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiose naujosiose integruotose gairėse 
atsižvelgiama į Europos Vadovų Tarybos 
išvadas. Jose valstybėms narėms 
pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti 
nacionalines reformų programas ir 
įgyvendinti reformas, atsižvelgiant į jų 
tarpusavio priklausomybę ir laikantis 
Stabilumo ir augimo pakto. Šios gairės bus 
bet kokių konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų, kurias Taryba gali skirti 
valstybėms narėms, pagrindas. Jos taip pat 
bus Bendros užimtumo ataskaitos, kurią 
Taryba ir Komisija kasmet siunčia Europos 
Vadovų Tarybai, rengimo pagrindas.

(16) Šiose naujosiose integruotose gairėse 
atsižvelgiama į Europos Vadovų Tarybos 
išvadas. Jose valstybėms narėms 
pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti 
nacionalines reformų programas ir 
įgyvendinti reformas, atsižvelgiant į jų 
tarpusavio priklausomybę ir laikantis 
Stabilumo ir augimo pakto. Šios gairės bus 
bet kokių konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų, kurias Taryba gali skirti 
valstybėms narėms, atsižvelgdama į 
skirtingus jų pradinius taškus, pagrindas. 
Jos taip pat bus Bendros užimtumo 
ataskaitos, kurią Taryba ir Komisija kasmet 
siunčia Europos Vadovų Tarybai, rengimo 
pagrindas.

Or. el

Pakeitimas 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Šiose naujosiose integruotose gairėse 
atsižvelgiama į Europos Vadovų Tarybos 

(16) Šiose naujosiose integruotose gairėse 
atsižvelgiama į Europos Vadovų Tarybos 
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išvadas. Jose valstybėms narėms 
pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti 
nacionalines reformų programas ir 
įgyvendinti reformas, atsižvelgiant į jų 
tarpusavio priklausomybę ir laikantis 
Stabilumo ir augimo pakto. Šios gairės 
bus bet kokių konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų, kurias Taryba gali skirti 
valstybėms narėms, pagrindas. Jos taip pat 
bus Bendros užimtumo ataskaitos, kurią 
Taryba ir Komisija kasmet siunčia Europos 
Vadovų Tarybai, rengimo pagrindas.

išvadas. Jose valstybėms narėms 
pateikiami tikslūs nurodymai, kaip parengti 
nacionalines reformų programas ir 
įgyvendinti reformas, atsižvelgiant į jų 
tarpusavio priklausomybę. Šios gairės bus 
bet kokių konkrečioms šalims skirtų 
rekomendacijų, kurias Taryba gali skirti 
valstybėms narėms, pagrindas. Jos taip pat 
bus Bendros užimtumo ataskaitos, kurią 
Taryba ir Komisija kasmet siunčia Europos 
Vadovų Tarybai, rengimo pagrindas.

Or. de

Pakeitimas 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Tuo tarpu priemonės ir jų rezultatai 
turėtų būti akademiškai išanalizuoti ir 
kritiškai peržiūrėti.

Or. de

Pakeitimas 131
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atsižvelgia į priede 
pateiktas gaires vykdydamos savo 
užimtumo politiką, dėl kurios jos atsiskaito 
pagal nacionalines reformų programas. 
Valstybės narės turėtų rengti reformų 
programas pagal 2020 m. Europos 
strategijos integruotose gairėse nurodytus 
tikslus.

Valstybės narės atsižvelgia į priede 
pateiktas gaires ir nacionalines reformų 
programas kaip į prioritetus vykdydamos 
savo užimtumo politiką, dėl kurios jos 
atsiskaito pagal nacionalines reformų 
programas. Nacionalinių reformų 
programų, kurios turi atitikti tikslus, 
nustatytus tose gairėse, poveikis 
užimtumui ir socialiniams reikalams turi 
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būti atidžiai stebimas.  Valstybės narės, 
teikdamos priede nurodytų gairių taikymo 
ataskaitas, vadovaujasi sistema, dėl kurios 
bus susitarta ES lygmeniu, ir į ataskaitas 
įtraukia tuos pačius elementus, siekdamos 
užtikrinti priemonių, kurių buvo imąsi ir 
pasiektų rezultatų aiškumą, skaidrumą ir 
palyginamumą.

Or. it

Pakeitimas 132
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atsižvelgia į priede 
pateiktas gaires vykdydamos savo 
užimtumo politiką, dėl kurios jos atsiskaito 
pagal nacionalines reformų programas. 
Valstybės narės turėtų rengti reformų 
programas pagal 2020 m. Europos 
strategijos integruotose gairėse nurodytus 
tikslus.

Valstybės narės įgyvendina priede 
pateiktas gaires vykdydamos savo 
užimtumo politiką, dėl kurios jos atsiskaito 
pagal nacionalines reformų programas. 
Valstybės narės turėtų rengti reformų 
programas pagal 2020 m. Europos 
strategijos integruotose gairėse nurodytus 
tikslus.

Or. it

Pakeitimas 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos savo nacionalines 
reformų programas, kuriose 
vadovaujamasi priede nustatytomis 
gairėmis, užtikrina veiksmingą užimtumo 
ir socialinės politikos valdymą. 
Suinteresuotos šalys, įskaitant atstovus 
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regioniniu ir vietos lygmenimis, ir tuos, 
kurie susiję su įvairiais strategijos ES 
2020 m., parlamento tarnybos ir 
socialiniai partneriai dalyvauja rengiant 
ir įgyvendinant šias programas.
Siekiant įgyvendinti priede nurodytus 
pagrindinius ES tikslus, toliau nustatomi 
konkretesni tikslai ir rodikliai, įskaitant 
rezultatų rodiklius, taip pat nacionaliniai 
tikslai, rodikliai ir rezultatų suvestinės. 
Valstybės narės vadovaujasi šiais tikslais 
ir rodikliais, kartu su gairėmis ar kitomis 
konkrečiai šaliai Tarybos skirtomis 
rekomendacijomis.
Valstybės narės atidžiai stebi pagal 
atitinkamų nacionalinių reformų 
programas vykdomų reformų poveikį 
užimtumui ir socialinei sričiai.
Valstybės narės, teikdamos priede 
nurodytų gairių taikymo ataskaitas, 
vadovaujasi sistema, dėl kurios bus 
susitarta ES lygmeniu, ir į ataskaitas 
įtraukia tuos pačius elementus, siekdamos 
užtikrinti aiškumą, skaidrumą ir valstybių 
narių duomenų palyginamumą.

Or. en

Pakeitimas 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos savo nacionalines 
reformų programas, kuriose 
vadovaujamasi priede nustatytomis 
gairėmis, užtikrina veiksmingą užimtumo 
ir socialinės politikos valdymą. 
Suinteresuotos šalys, įskaitant atstovus 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
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Parlamento tarnybos ir socialiniai 
partneria, taip pat pilietinės visuomenės 
organizacijos, ir ypač socialinių paslaugų 
tiekėjai, kai yra tikslinga, dalyvauja 
rengiant ir įgyvendinant, kontroliuojant ir 
vertinant  šias programas, įskaitant tikslų 
apibrėžtį bei rodiklius.
Siekiant įgyvendinti priede nurodytus 
pagrindinius ES tikslus, toliau nustatomi 
konkretesni tikslai ir rodikliai, įskaitant 
rezultatų rodiklius, taip pat nacionaliniai 
tikslai, rodikliai ir rezultatų suvestinės. 
Valstybės narės vadovaujasi šiais tikslais 
ir rodikliais, kartu su gairėmis ar kitomis 
konkrečiai šaliai Tarybos skirtomis 
rekomendacijomis.
Valstybės narės atidžiai stebi pagal 
atitinkamų nacionalinių reformų 
programas vykdomų reformų poveikį 
užimtumui ir socialinei sričiai.
Valstybės narės, teikdamos priede 
nurodytų gairių taikymo ataskaitas, 
vadovaujasi sistema, dėl kurios bus 
susitarta ES lygmeniu, ir į ataskaitas 
įtraukia tuos pačius elementus, siekdamos 
užtikrinti aiškumą, skaidrumą ir valstybių 
narių duomenų palyginamumą.
Nacionaliniai veiksmų planai turi aiškiai 
apibrėžti konkrečiai valstybei pritaikytus 
tikslus, kuriais pagal nacionalines 
galimybes prisidedama prie ES 
pagrindinių tikslų. Valstybės narės turi 
skirti lėšų aktyviai stebėsenai ir detaliems 
statistikos duomenims. Kad būtų tikrai 
pasiekta rezultatų ir sustiprintas 
užimtumo gairių bei nacionalinių 
reformų planų poveikis, valstybės narės 
turi būti pasirengusios susidurti su 
pasekmėmis tais atvejais, kai bus 
nesilaikoma reikalavimų.

Or. en



AM\820832LT.doc 71/210 PE442.935v02-00

LT

Pakeitimas 135
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Europos Komisija pateikia metines 
pažangos ataskaitas Europos Parlamentui 
ir Tarybai, kad galėtų stebėti ir įvertinti, 
kokiu mastu valstybės narės įgydė 
pagrindinius ES tikslus, kaip nurodyta 
priede.
Europos Komisija parengia poveikio 
tyrimo tarpinę peržiūrą (laikotarpiams 
2010–2014 m. ir po 2014 m.), įskaitant 
lyginamąją veiklos analizę, siekiant 
įvertinti, kokiu mastu ES gairių tikslai 
buvo pasiekti.
Europos Komisija inicijuoja pažeidimų 
nagrinėjimo procedūras reikalavimų 
nesilaikančioms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama sugrąžinti Komisiją į stebėsenos, kaip ES pagrindinius tikslus įgyvendina valstybės 
narės, sistemos centrą. „Nuolatinis decentralizuotas dialogas“ visais lygmenimis tarp 
Komisijos ir valstybių narių yra geriausias būdas užtikrinti, kad tie ES tikslai yra 
įgyvendinami. Tikslinga išskirti du laikotarpius: 2010–2014 m. ir po 2014 m. Atsižvelgiant į 
ES tikrovę, reikėtų 3-4 metus trunkančių parengiamųjų darbų, palaipsniui pasiekti valstybių 
narių, Europos Parlamento ir visuomenės įsipareigojimo ir procesuis skirti atitinkamą 
finansavimą.

Pakeitimas 136
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos savo nacionalines 
reformų programas, kuriose 
vadovaujamasi priede nustatytomis 
gairėmis, užtikrina veiksmingą užimtumo 
ir socialinės politikos valdymą. 
Suinteresuotos šalys, įskaitant atstovus 
regioniniu ir vietos lygmenimis, 
Parlamento tarnybos ir socialiniai 
partneriai dalyvauja rengiant ir 
įgyvendinant, kontroliuojant ir vertinant 
šias programas, įskaitant tikslų apibrėžtį 
bei rodiklius.
Siekiant įgyvendinti priede nurodytus 
pagrindinius ES tikslus, toliau nustatomi 
konkretesni tikslai ir rodikliai, įskaitant 
rezultatų rodiklius, taip pat nacionaliniai 
tikslai, rodikliai ir rezultatų suvestinės. 
Valstybės narės vadovaujasi šiais tikslais 
ir rodikliais, kartu su gairėmis ar kitomis 
konkrečiai šaliai Tarybos skirtomis 
rekomendacijomis.
Valstybės narės pagal atitinkamų 
nacionalinių reformų programas atidžiai 
stebi užimtumą ir vykdomų reformų 
socialinį poveikį.
Valstybės narės, teikdamos priede 
nurodytų gairių taikymo ataskaitas, 
vadovaujasi sistema, dėl kurios bus 
susitarta ES lygmeniu, ir į ataskaitas 
įtraukia tuos pačius elementus, siekdamos 
užtikrinti aiškumą, skaidrumą ir valstybių 
narių duomenų palyginamumą.

Or. en

Pakeitimas 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairė (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairė: lyčių lygybė
Valtybės narės, siekdamos lyčių lygybės 
tikslų, lyčių integravimo ir konkrečių 
politikos veiksmų, didina moterų 
užimtumą, kuriuo pilnai gerbiamos 
moterų teisės ir sumažinamas lyčių darbo 
užmokesčio skirtumas užimtumo ir 
nedarbo stityje;
iki 2020 m., inter alia, valstybės narės turi 
stengtis pasiekti 75 % moterų ir vyrų 
užimtumą (pagrįstą darbu pilną darbo 
dieną),
– daugiau viešųjų ir privačių investavimų, 
daugiau aukštos kokybės viešųjų 
paslaugų ir paramos šeimoms ir 
asmenims;
– užtikrinant, kad aukštos kokybės 
paslaugos būtų prieinamos, įperkamos ir 
lanksčios, ypač galimybės naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, nustatant tikslą 
užtikrinti 50 proc. būtinos 0–3 metų vaikų 
priežiūros ir 100 proc. 3–6 metų vaikų 
priežiūros poreikių, ir pagerintikitų 
išlaikytinių, ypač vyresnio amžiaus 
asmenų, sveikatos priežiūros 
prieinamumą;
– sprendžiant nestabilių darbo sąlygų 
problemą, kadangi dažniausiai su jomis 
susiduria moterys;
– daugiau ir geriau panaudojant moterų, 
priklausančių mažumoms ar moterų 
migrančių, įgūdžius;
– pripažįstant sutuoktinių ir sugyventinių, 
kurie dažniausiai yra moterys, kurios 
padeda amatų, prekybos, žemės ūkio ir 
žvejybos sektoriuose ir mažose šeimos 
įmonėse, teises ir jiems suteikiant tinkamą 
socialinę apsaugą ir apsaugą darbe;
– gerinant darbo sąlygas ir darbo 
vertinimus sektoriuose, kuriuose 
daugiausia dirba moterys (pvz., namų ir 
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priežiūros darbai, atitinkami paslaugų 
sektoriai);
Valstybės narės sustiprina savo pastangas 
visapusiškai taikyti vienodo atlyginimo už 
vienodą darbą principą ir siekia 
sumažinant vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą iki 0–5 proc. iki 
2020 m.  Šie tikslai remiami Komisijos 
peržiūrėta Direktyva 75/117/EEB, 
pasiūlymu dėl teisės akto, kuris yra 
veiksmingesnis už šiuo metu galiojančius 
teisės aktus ir kuriuo sukuriamos 
priemonės, taikytinos pažeidus vienodo 
darbo užmokesčio teisę, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų atgrasančios ir 
proporcingos (pvz., didesnės sankcijos už 
pakartotinius pažeidimus);

Or. en

Pakeitimas 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 gairė. Dalyvavimo darbo rinkoje 
didinimas ir struktūrinio nedarbo 
mažinimas

7 gairė. Didesnis ir geresnių darbo vietų 
kūrimas, struktūrinio nedarbo mažinimas 
ir dalyvavimo darbo rinkoje didinimas

Or. en

Pakeitimas 139
Georges Bach

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 gairė. Dalyvavimo darbo rinkoje
didinimas ir struktūrinio nedarbo 
mažinimas

7 gairė. Dalyvavimo darbo rinkoje 
didinimas kartu su tikslu pasiekti ilgalaikį 
visišką užimtumą
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Or. de

Pakeitimas 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 gairė. Dalyvavimo darbo rinkoje
didinimas ir struktūrinio nedarbo 
mažinimas

7 gairė. Integracijos į darbo rinką
didinimas ir struktūrinio nedarbo 
mažinimas

Or. en

Pakeitimas 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjant užimtumo lygiui valstybės narės 
stebi padorias darbo sąlygas. Papildomai 
valstybės narės nustato savo 
nacionalinius tikslus tokiu būdu, kad 
profesinius įgūdžius tobulinančių ir 
dirbančių 20–24 metų amžiaus moterų ir 
vyrų dalis pasiektų 90%. Dalyvavimas 
darbo rinkoje turi būti užtikrintas visiems 
žmonėms, ypač atitinkamoms grupėms, 
turinčioms nepalankias sąlygas darbo 
rinkoje pvz., jaunimui, neįgaliems 
asmenims ir migrantams.
Iki 2010 m.valstybės narės yra raginamos 
padidinti užimtumo lygį 10 proc., dėmesį 
skiriant tam tikroms grupėms:
– 15–25 metų amžiaus jaunimui;
– vyresniems, 50–64 metų amžiaus 
darbuotojams;
– moterims,
– nekvalifikuotiems darbuotojams;
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– žmonėms su negalia;
–žmonėms iš migrantų šeimų;
Ilgą laiką nedirbančių žmonių skaičius 
turi būti sumažintas 10 proc.

Or. en

Pakeitimas 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įveikti nuolatinio nedarbo problemą 
Europos Sąjungoje ir susidoroti su 
skurdu, yra labai svarbu pagerinti darbo 
rinkos integraciją ir skatinti darbo vietų 
kūrimą Europoje.
Valstybės narės ir Europos Sąjunga darbo 
vietų kūrimo pastangas koncentruoja ties:
– parama įmonėms ir darbuotojams 
perėjimo metu iš sektorių, kuriems 
būdingas mažėjantis darbo vietų skaičius, 
į sektorius, kuriuose kuriamos naujos ir 
tvarios darbo vietos;
– paramos infrastruktūros naujoms 
ekonomikos sritims, turinčioms patencialą 
kurti tvarias darbo vietas, sukūrimu; 
– investavimu į kvalifikacijos kėlimą, 
inovacijas ir tyrimus, ypač susijusius su 
MVĮ, kurios pasižymi kaip didžiausia 
darbo rinkos varomoji jėga;
– bendros svarbos paslaugų darbo vietų 
kūrimo potencialo stiprinimu, darbo vietų 
kūrimą siejant su teigiamais aktyvios 
įtraukties aspektais;
– viešų investicijų suderinimu su tvariu, 
kokybišku darbu;
Siekdamos patobulinti darbo rinkos 
integraciją valstybės narės ir ES suteklia 
dėmesį į nepatenkančiųjų į darbo rinką 



AM\820832LT.doc 77/210 PE442.935v02-00

LT

priegos prie duomenų gerinimą, tuo pat 
metu gerindamos darbo sąlygas žmonėms, 
turintiems mažai apmokamą darbą bei 
pritaikydamos darbo vietas įvairios ir 
vyresnio amžiaus darbo jėgos poreikiams.

Or. en

Pakeitimas 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kuria, į užimtumo gaires patenkančia, 
politika bei priemonėmis labai skatinama 
vyrų ir moterų lygybė ir atsižvelgiama į 
lyčių lygybės integravimo principą. 
Įtraukiama ir pozityvių veiksmų politika, 
kuria siekiama padidinti moterų teises ir 
lygybę. Turi būti peržiūrėtos socialinės 
apsaugos sistemos siekiant panaikinti 
elementus, dėl kurių atsiranda lyčių 
nelygybė, užtikrintos geresnės darbo 
sąlygos sektoriuose, kuriuose dirba 
moterys, sumažintas savanoriškas darbas 
nepilną darbo dieną, užtikrinta lyčių 
lygybė mokymo ir švietimo požiūriu. 
Pagal šią sistemą ES užsibrėžia tikslą iki 
2020 m. sumažinti lyčių darbo užmokesčio 
skirtumą 0-5 proc. Taip pat ES nustato 
tikslus, susijusius su nuostatomis dėl 
prieinamų, įperkamų, lanksčių ir aukštos 
kokybės priežiūros paslaugų visiems, ypač 
dėl galimybės naudotis vaikų priežiūros 
paslaugomis, kad būtų užtikrinama 70 
proc. būtinos 0–3 metų vaikų priežiūros ir 
100 proc. 3–6 metų vaikų priežiūros 
poreikių patenkinimas, reikalauja, kad 
amžiaus tarpsniai būtų plečiami 
strategijos „Europa 2020“specialių tikslų 
dėl kitų išlaikytinių priežiūros srityje, 
įskaitant vyresnio amžiaus asmenis, 
remiantis vykstančiu faktinių ar galimų 
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priežiūros reikmių įvertinimu;

Or. xm

Pakeitimas 144
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo 
nacionalinius tikslus, – iki 2020 m. 
pasiekti 75 % moterų ir vyrų užimtumą, o 
ypač didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, žemos kvalifikacijos 
darbuotojų ir neįgalių asmenų 
dalyvavimą bei geresnį legalių migrantų 
integravimą. Papildomai valstybės narės 
orientuoja savo tikslus tokiu būdu, kad 
besimokančių, keliančių kvalifikaciją ar 
dirbančių 15–24 metų amžiaus moterų ir 
vyrų dalis pasiektų mažiausiai 90 proc.

Or. en

Pakeitimas 145
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo 
nacionalinius tikslus, – iki 2020 m. 
pasiekti 75 % moterų ir vyrų užimtumą, o 
ypač žemos kvalifikacijos darbuotojų, 
jaunimo, vyresnio amžiaus darbuotojų, 
neįgalių asmenų ir mažumų, ypač romų, 
didesnį dalyvavimą darbo rinkoje bei 
geresnį legalių migrantų integravimą. 
Papildomai valstybės narės orientuoja 
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savo tikslus tokiu būdu, kad 20–24 metų 
kvalifikaciją keliančių ar dirbančių 
amžiaus moterų ir vyrų dalis pasiektų 
90 proc.

Or. en

Pakeitimas 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, pasitelkdama politiką, kuria 
skatinamas aktyvus senėjimas, lyčių 
lygybė ir vienodas darbo užmokestis, taip 
pat jaunimo, neįgaliųjų, migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Valstybės narės 
turėtų veiksmingai taikyti 
antidiskriminacinius teisės aktus, 
siekdamos labiau integruotos darbo 
rinkos ir pasiekti kuo didesnę darbo jėgos 
įvairovę. Norint padidinti galimybes 
moterims gauti aukštos kvalifikacijos 
darbą turi būti įdiegta darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politika kartu su 
prieinamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teise dirbti pusė darbo 
dienos, naudotis laisvu darbo grafiku bei 
darbo vietomis. Valstybės narės taip pat 
skatina tolygų nemokamos priežiūros 
paskirstymą vyrams ir moterims bei 
vyrams, padidina vyrams darbą pusė 
darbo dienos, ypač siekiant mokslo ir 
technikos sektoriuje išlaikyti aukštą 
kvalifikaciją turinčias moteris. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir 
darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 
apima ekologiškas darbo vietas ir 
socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
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socialines inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo 
darbo rinkos politiką ir juos taikyti, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 
fondo parama, siekdamos padidinti 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 
suskaidymu, neveiklumu ir lyčių 
nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 
nedarbą. Priemonės lankstumo ir 
užimtumo garantijoms padidinti turėtų 
būti subalansuotos ir abipusiai 
naudingos. Todėl valstybės narės turėtų 
parengti lanksčias ir patikimas užimtumo 
sutartis, aktyvios darbo rinkos politiką, 
taikyti veiksmingą mokymąsi visą 
gyvenimą, darbuotojų judumo skatinimo 
politiką ir atitinkamas socialinės 
apsaugos sistemas, kad užtikrintų, kad 
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo.

Iki šiol atlikti empiriniai ES darbo rinkų 
tyrimai rodo, kad darbo santykių 
lankstumas daro ypač didelį neigiamą 
poveikį galimybėms įsidarbinti, nes 
lanksčios darbo sutartys (dėl darbo, kai 
privalomasis socialinis draudimas nėra 
būtinas, darbo per laikinojo įdarbinimo 
įstaigas, terminuoto darbo, darbo 
projektui atlikti ir kt.) yra susijusios ne tik 
su silpnesne socialine apsauga ir 
mažesnėmis pajamomis, bet ir su 
nepakankamomis tolesnio mokymosi, 
profesinio tobulėjimo ir mokymosi visą 
gyvenimą galimybėmis, ir kad kuo darbo 
santykiai yra lankstesni, tuo jie 
nestabilesni. GERO DARBO koncepcijoje 
daug dėmesio skiriama darbo kokybės 
skatinimui, didesniam socialiniam 
saugumui ir socialinei įtraukčiai, esamų 
darbuotojų teisių stiprinimui ir naujų 
įtraukimui, sveikatos ir saugos darbe 
užtikrinimui, geresniam socialinės rizikos 
valdymui ir geresniam darbo ir asmeninio 
gyvenimo suderinimui. Valstybės narės 
turėtų imtis ryžtingų priemonių saugumui 
stiprinti ir palaipsniui panaikinti
nestabilaus užimtumo ir su nesaugiu 
užimtumu susijusių netipinių sutarčių 
sudarymo galimybes, siekiant, kad būtų 
apribotos ir sumažintos netipinės 
užimtumo galimybės, o jų 
piktnaudžiavimo atvejais būtų baudžiama. 
Todėl valstybės narės turėtų ne tik 
parengti saugias ir patikimas užimtumo 
sutartis, vykdyti aktyvią ir integruotą 
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darbo rinkos politiką, užtikrinti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
taikyti politiką, pagal kurią būtų remiama 
darbuotojų savanoriškai pasirenkamo 
judumo teisė, numatyti veiksmingas ir itin 
kokybiškas socialinės apsaugos sistemas, 
kurios garantuotų saugų darbo vietos 
pakeitimą, bet ir užtikrinti aiškias teises, 
kad nedirbantys asmenys galėtų 
pasinaudoti atitinkamomis išmokomis ir 
tinkamomis priemonėmis, kurios padėtų 
rasti kokybišką darbą ar galimybę mokytis 
bei pagerinti gebėjimus ir žinias. 

Or. en

Pakeitimas 148
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo 
darbo rinkos politiką ir juos taikyti, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 
fondo parama, siekdamos padidinti 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 
suskaidymu, neveiklumu ir lyčių 
nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 
nedarbą. Priemonės lankstumo ir 
užimtumo garantijoms padidinti turėtų 
būti subalansuotos ir abipusiai 
naudingos. Todėl valstybės narės turėtų 
parengti lanksčias ir patikimas užimtumo 
sutartis, aktyvios darbo rinkos politiką, 
taikyti veiksmingą mokymąsi visą 
gyvenimą, darbuotojų judumo skatinimo 
politiką ir atitinkamas socialinės 
apsaugos sistemas, kad užtikrintų, kad 
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo.

Siekdamos pasiekti tikslą valstybės narės 
įsipareigoja skatinti augimą, kurdamos 
naujas geras darbo vietas ir vykdydamos 
aktyvią darbo rinkos politiką, taip pat 
įsipareigoja stiprinti pažangų ekonomikos 
potencialą, ypač mažų ir vidutinių įmonių 
(MVĮ) potencialą. Siekdamos užtikrinti 
sukurtų darbo vietų tvarumą kompanijos 
turi būti remiamos investuojant į ateitį 
orientuotas technologijas, mokslą ir 
mokslinius tyrimus. MVĮ užtikrina darbo 
vietų augimą ir nusipelno ypatingos 
paramos. Siekiant patobulinti moterų ir 
jaunų žmonių galimybes patekti į darbo 
rinką būtina sukurti pakankamas sąlygas 
vaikų rūpybai, kad kiekvienam 
ikimokyklinio amžiaus vaikui būtų
suteikta vieta vaikų priežiūros įstaigose. 
Vaikų priežiūros paslaugoms turėtų būti 
taikomas specialus tikslas siekiant 
pagerinti moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje.
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Kiekvienam jaunuoliui(-ei), glaudžiai 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, baigūs mokyklą per šešerių 
mėnesių laikotarpį būtų pasiūlyta darbo 
arba stažuotės ar tobulinimosi vieta. 
Vyriausybės užtikrina, kad jauniems, 
vyresniems kaip 25 metų žmonėms, kurie 
neturėjo darbo keturis mėnesius, bus 
pasiūlyta darbo vieta ar mokymas.

Ilgą laiką nedirbantys žmonės gauna 
pasiūlymus dėl galimybes įsidarbinti 
gerinančių priemonių, dėl kurių turėtų 
būti nustatyti kiekybiniai tikslai, siekiant 
sustiprinti darbo rinkos prevencinę 
politiką. Kiekvienam suaugusiam 
bedarbiui, praėjus ne daugiau nei 12 
mėnesių nuo to laiko, kai jis tapo 
bedarbiu, turi būti pasiūlytas darbas, 
praktika, papildomi mokymai ar kitos 
galimybes įsidarbinti gerinančios 
priemonės. Taigi, 25 proc. visų 2014 m. 
ilgą laiką laiką nedirbusių žmonių 
dalyvauja taikant aktyviąją darbo rinkos 
priemonę, lankydami tęstinius 
kvalifikacijos kėlimo kursus, mokydamiesi 
ir (arba) juos perkeliant į kitą darbo vietą.

Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo

Or. en

Pakeitimas 149
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 

Valstybės narės tokiu būdu skatina 
augimą, kurdamos naujas, kokybiškas ir 
tvarias darbo vietas, didina ekonomikos 
pažangų potencialą, ypač pripažindamos 
mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir 
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parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

nepriklausomų specialistų svarbų 
vaidmenį bei dirbdamos tam, kad 
sumažintų administracinę naštą ir 
nereikalingas biurokratines procedūras.
Turi būti imtąsi priemonių siekiant 
padidinti vyresnio amžiaus žmonių ir 
neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje ir 
veiksmingai kovoti su diskriminacija 
darbo rinkoje dėl amžiaus, lyties, rasės, 
seksualinės orientacijos ir religijos ar 
tikėjimo, atsižvelgiant į galiojančius ES 
teisės aktus. Valstybės narės turėtų
įtraukti Europos Vadovų Tarybos 
patvirtintus lankstumo ir užimtumo 
garantijų principus į savo darbo rinkos 
politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu, mažinant skurdą, socialinę 
atskirtį ir lyčių nelygybę, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Or. en

Pakeitimas 150
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos Valstybės narės turėtų įtraukti ir taikyti 
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Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo 
darbo rinkos politiką ir juos taikyti, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 
fondo parama, siekdamos padidinti 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 
suskaidymu, neveiklumu ir lyčių nelygybe, 
kartu mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai 
ieškotis darbo.

GERO DARBO koncepciją, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
nesavanorišku neveiklumu ir lyčių 
nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 
nedarbą GERO DARBO koncepcijoje 
daug dėmesio skiriama darbo kokybės 
skatinimui, didesniam socialiniam 
saugumui ir socialinei įtraukčiai, esamų 
darbuotojų teisių stiprinimui ir naujų 
įtraukimui, sveikatos ir saugos darbe 
užtikrinimui, geresniam socialinės rizikos 
valdymui ir geresniam darbo ir asmeninio 
gyvenimo suderinimui.
Valstybės narės turėtų imtis ryžtingų 
priemonių saugumui stiprinti ir 
palaipsniui panaikinti nestabilaus 
užimtumo ir su nesaugiu užimtumu 
susijusių netipinių sutarčių sudarymo 
galimybes, siekiant, kad būtų apribotos ir 
sumažintos netipinės užimtumo 
galimybės, o jų piktnaudžiavimo atvejais 
būtų baudžiama. Todėl valstybės narės 
turėtų ne tik parengti saugias ir patikimas 
užimtumo sutartis, aktyvios ir integruotos
darbo rinkos politiką, taikyti veiksmingą 
mokymąsi visą gyvenimą, taikyti politiką, 
pagal kurią būtų remiama darbuotojų 
savanoriškai pasirenkamo judumo teisė, 
numatyti veiksmingas ir itin kokybiškas,
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų pasinaudoti 
atitinkamomis išmokomis ir tinkamomis 
priemonėmis, kurios padėtų rasti 
kokybišką darbą ar galimybę mokytis ir, 
jei reikai, pagerinti gebėjimus ir žinias. 

Or. en
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Pakeitimas 151
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
pateikdamos specialias kuravimo formas 
persikėlimo iš vieno darbo į kitą metu, 
naujus papildomo socialinio draudimo 
susitarimus ir užtikrindamos paslaugų 
teikimą, kas yra labai svarbu norint 
suderinti darbą bei asmeninį gyvenimą, 
parengti aktyvios darbo rinkos politiką, 
taikyti veiksmingą mokymąsi visą 
gyvenimą, darbuotojų judumo skatinimo 
politiką ir atitinkamas socialinės apsaugos 
sistemas, kuriose atsižvelgiama į karjeros 
pertraukas, ypač jaunų žmonių ir moterų,
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Or. it

Pakeitimas 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai 
ieškotis darbo.

Tuo metu kai Komisija turi peržiūrėti 
lankstumo ir užimtumo garantijų 
strategiją, siekiant į svarbiausią 
darbotvarkės vietą iškelti saugumo 
pereinamuoju laikotarpiu klausimą, 
valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
pagal įvairias sutartis užtikrindamos 
atitinkamą darbuotojų saugumą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Turėtų būti pabrėžiama, kad lankstumas 
be socialinės apsaugos ir galimybės 
mokytis visą gyvenimą, nėra tvarus būdas 
užimtumui didinti. Todėl valstybės narės 
turėtų parengti lanksčias ir patikimas 
užimtumo sutartis, aktyvios ir įtraukios
darbo rinkos politiką, visiems 
darbuotojams taikyti veiksmingą 
mokymąsi visą gyvenimą, darbuotojų 
judumo skatinimo politiką ir atitinkamas 
socialinės apsaugos sistemas, prieinamas 
visiems darbuotojams, kad užtikrintų 
saugų darbo vietos keitimą siekiant 
pastovaus ir teisiškai saugaus užimtumo.
Kvalifikacijos kėlimas yra būtinas 
kiekvieno dirbančio gyvenime ir į jį turi 
teisę kiekvienas darbuotojas.

Or. en

Pakeitimas153
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą.
Priemonės lankstumo ir darbo garantijoms 
padidinti turėtų būti subalansuotos ir 
abipusiai naudingos. Norint tai 
įgyvendinti, turi būti išnagrinėta ir kur 
galima supaprastinta tvarka, reikalinga 
norint gauti Europos socialinio fondo 
subsidijas.  Todėl valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su darbdaviais ir 
darbuotojais, turėtų parengti lanksčias ir 
patikimas užimtumo sutartis, aktyvios 
darbo rinkos politiką, taikyti veiksmingą 
mokymąsi visą gyvenimą, darbuotojų 
judumo skatinimo politiką, taikant 
mažesnę biurokratijos naštą 
savarankiškai dirbančiam asmeniui, ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kuriose atsižvelgiama į tarpvalstybinį 
darbą, siekiant užtikrinti, kad keičiant 
darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo.

Or. nl

Pakeitimas 154
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 



PE442.935v02-00 88/210 AM\820832LT.doc

LT

rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, visiškai užtikrindamos darbuotojų 
teises ir sveikatą, siekdamos padidinti 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 
suskaidymu, neveiklumu ir lyčių nelygybe, 
kartu mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką, 
atsižvelgti į darbuotojų šeimines 
aplinkybes ir taikyti atitinkamas socialinės 
apsaugos sistemas, kad užtikrintų, jog
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo.

Or. el

Pakeitimas 155
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis,
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo
priemones, kurios būtų išsamiai išdėstytos 
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veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

visų darbuotojų darbo sutartyse, 
nesvarbu, koks jų teisinis statusas ir 
kokiomis pagrindinėmis teisėmis šie 
darbuotojai naudojasi, valstybės narės 
taip pat turėtų parengti aktyvios darbo 
rinkos politiką, taikyti veiksmingą 
mokymąsi visą gyvenimą, darbuotojų 
judumo skatinimo politiką ir atitinkamas
socialinės apsaugos sistemas, kad 
užtikrintų, jog keičiant darbo vietą būtų 
aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Or. it

Pakeitimas 156
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo ir judumo tarp 
Europos Sąjungos valstybių skatinimo 
politiką, taip pat atitinkamas socialinės 
apsaugos sistemas, kad užtikrintų, jog
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
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aktyviai ieškotis darbo.

Or. fr

Pakeitimas 157
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai 
ieškotis darbo.

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, jog keičiant darbo vietą 
būtų aiškiai apibrėžtos nedirbančiųjų
teisės. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad įdarbinimo tarnybos teiktų 
veiksmingas paslaugas.

Or. de

Pakeitimas 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą ir 
nestabilumą suteikdamos darbuotojams 
tinkamą saugumą visų užimtumo formų 
atvejais. Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, jog keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo. Socialinė partnerystė yra esminis 
Europos modelio elementas, todėl būtina 
užtikrinti harmoningą darbuotojų 
dalyvavimą priimant įmonės sprendimus. 
Taip pat reikia sustiprinti socialinį 
dialogą.

Or. en

Pakeitimas 159
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
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pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, jog keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo. Valstybės narės turėtų pradėti 
taikyti specialias priemones siekdamos 
užtikrinti, kad jaunimas galėtų gauti 
nuolatinį darbą.

Or. da

Pakeitimas 160
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir proporcingai juos taikyti, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama, siekdamos 
padidinti dalyvavimą darbo rinkoje ir 
kovoti su suskaidymu, neveiklumu ir lyčių 
nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 
nedarbą, ypač jaunimo nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės, atsižvelgdamos į 
demografines problemas, turėtų parengti 
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veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, jog keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Or. en

Pakeitimas 161
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą. 
Priemonės lankstumo ir užimtumo 
garantijoms padidinti turėtų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Todėl valstybės narės turėtų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 
aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 
darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialinės apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo darbo 
rinkos politiką ir juos taikyti, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 
darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 
neveiklumu ir lyčių nelygybe, kartu 
mažindamos struktūrinį nedarbą.
Svarbiausios yra priemonės darbo rinkos 
lankstumui padidinti. Todėl valstybės 
narės turėtų parengti lanksčias ir patikimas 
užimtumo sutartis, aktyvios darbo rinkos 
politiką, taikyti veiksmingą mokymąsi visą 
gyvenimą, darbuotojų judumo skatinimo 
politiką ir atitinkamas socialinės apsaugos 
sistemas, kad užtikrintų, jog keičiant darbo 
vietą būtų aiškios teisės bei atsakomybė ir 
nedirbantys žmonės galėtų aktyviai ieškotis 
darbo.

Or. en
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Pakeitimas 162
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo
darbo rinkos politiką ir juos taikyti, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 
fondo parama, siekdamos padidinti 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 
suskaidymu, neveiklumu ir lyčių 
nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 
nedarbą. Priemonės lankstumo ir 
užimtumo garantijoms padidinti turėtų 
būti subalansuotos ir abipusiai 
naudingos. Todėl valstybės narės turėtų 
parengti lanksčias ir patikimas užimtumo 
sutartis, aktyvios darbo rinkos politiką, 
taikyti veiksmingą mokymąsi visą 
gyvenimą, darbuotojų judumo skatinimo 
politiką ir atitinkamas socialinės 
apsaugos sistemas, kad užtikrintų, kad 
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo.

Siekdamos šio tikslo valstybės narės
įsipareigoja skatinti užimtumą didinantį 
augimą ir tokiu būdu kurti naujas darbo 
vietas, taip pat stiprinti ekonomikos 
potencialą, o ypač MVĮ potencialą ir 
šalinti pramonei tenkančias 
administracines bei netarifines kliūtis. 
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas 
moterims ir jaunimui patekti į darbo rinką 
būtina sukurti pakankamas sąlygas vaikų 
rūpybai, kad kiekvienam ikimokyklinio 
amžiaus vaikui būtų suteikta galimybė 
gauti vietą vaikų priežiūros įstaigoje, o 
kiekvienam jaunuoliui(-ei), glaudžiai 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, baigus mokyklą per keturių 
mėnesių laikotarpį būtų pasiūlyta darbo ir 
(arba) stažuotės ar tobulinimosi vieta.

Or. en

Pakeitimas 163
Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo
darbo rinkos politiką ir juos taikyti, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 
fondo parama, siekdamos padidinti 

Siekdamos šio tikslo valstybės narės turėtų
įsipareigoti skatinti augimą ir tokiu būdu 
kurti naujas darbo vietas, taip pat stiprinti 
ekonomikos potencialą, ypač įvairaus 
pobūdžio MVĮ potencialą ir šalinti 
pramonei tenkančias administracines bei 
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dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 
suskaidymu, neveiklumu ir lyčių 
nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 
nedarbą. Priemonės lankstumo ir 
užimtumo garantijoms padidinti turėtų 
būti subalansuotos ir abipusiai 
naudingos. Todėl valstybės narės turėtų 
parengti lanksčias ir patikimas užimtumo 
sutartis, aktyvios darbo rinkos politiką, 
taikyti veiksmingą mokymąsi visą 
gyvenimą, darbuotojų judumo skatinimo 
politiką ir atitinkamas socialinės 
apsaugos sistemas, kad užtikrintų, kad 
keičiant darbo vietą būtų aiškios teisės bei 
atsakomybė ir nedirbantys žmonės galėtų 
aktyviai ieškotis darbo.

netarifines kliūtis, taip pat vystyti 
reguliavimo ir paramos priemones, kurias 
taikant būtų atsižvelgiama į absoliučios 
daugumos bendrovių veiklą ir 
užtikrinama, kad bet kokio pobūdžio 
bendrovėms būtų taikomos vienodos 
konkurencijos ir rėmimo sąlygos.

Or. es

Pakeitimas 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo biržos privalo rengti mokymų ir 
kuravimo programas, ypač informacijos ir 
ryšių technologijų srityje, bei, siekiant 
kiek galima palengvinti darbo paieškos 
procesą, užtikrinti darbo ieškančių 
asmenų prieigą prie didelės spartos 
interneto.

Or. en

Pakeitimas 165
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant pagerinti moterų ir jaunimo 
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galimybes patekti į darbo rinką būtina 
sukurti atitinkamas vaikų priežiūros 
sąlygas užtikrinant, kad būtų patenkinti 
50 proc. būtinos 0–3 metų vaikų 
priežiūros ir 100 proc. 3–6 metų vaikų 
priežiūros poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų taip pat įgyvendinti 
ir laikytis lygiateisiškumo ir 
nediskriminavimo principų bei Europos 
socialinių direktyvų principų, įskaitant 
tuos, kurie išplaukia iš pagrindų 
susitarimų tarp Europos socialinių 
partnerių.

Or. en

Pakeitimas 167
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, privalo didinti 
užimtumo lygį taikydamos įvairias 
pagalbines priemones ir paramą, ypač 
skirtą žemos kvalifikacijos ir labai 
pažeidžiamiems asmenims (pvz., romams), 
konsultuodamos ir taikydamos į darbo 
rinkos poreikius orientuotas mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo priemones. Šiuo 
atžvilgiu reikėtų skatinti socialinę 
ekonomiką. Be to, valstybės narės,
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tiems, kurie dirba pagal terminuotas 
darbo sutartis, ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Užimtumo 
paslaugos turėtų būti gerinamos ir visiems 
prieinamos, įskaitant jaunimą ir tuos, 
kuriems gresia nedarbas, individualiai 
pritaikant paslaugas labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusiems asmenims.

taikydamos tinkamas programas, turėtų 
gerinti legalių migrantų, romų ir kitų 
nepalankioje socialinėje padėtyje esančių 
grupių atstovų įsidarbinimo galimybes. 
Reikia toliau dėti pastangas ir kurti 
pažangias programas siekiant iš naujo į
darbo rinką integruoti neįgalius asmenis, 
etninių mažumų atstovus, pvz., siūlant 
jiems subsidijuojamas darbo vietas.
Be to, valstybės narės privalo pašalinti 
kliūtis, kurios naujokams trukdo patekti į 
darbo rinką, remti darbo vietų kūrimą, 
skatinti socialines naujoves ir gerinti 
įdarbinimo agentūrų, įskaitant valstybines 
įdarbinimo tarnybas, darbo kokybę ir 
veiksmingumą. Ypač būtina lanksčiau 
formuluoti darbo laiką nustatančias 
taisykles, kad jas taikant būtų sudaroma 
galimybė derinti šeiminį ir profesinį 
gyvenimą, taip pat taikyti lanksčias 
išėjimo į pensiją taisykles.
Išorės ir vidaus lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategijos, skirtos lankstumui 
stiprinti ir veiksmingiau reaguoti į 
gamybos ciklus, privalo būti taikomos 
remiantis aktyvia darbo rinkos politika bei 
tinkamomis socialinio saugumo 
sistemomis siekiant užtikrinti, kad darbo 
pakeitimas nesukeltų neproporcingų 
finansinių problemų. Jas reikėtų papildyti 
aiškiai įsipareigojant aktyviai padėti 
ieškoti darbo. Naujos darbo organizavimo 
formos, kaip antai nestandartinis darbo 
laikas, ne visos dienos darbas ir darbas 
namuose darbo rinkoje taikomos vis 
dažniau, tačiau jos nėra teisiškai 
reglamentuojamos. Taikant šias naujas 
formas reikia užtikrinti, kad nesumažės 
atitinkamų asmenų individualios ir 
kolektyvinės darbo teisės ir jų socialinis 
saugumas.

Or. en
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Pakeitimas 168
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas 
darbo sutartis, ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Užimtumo 
paslaugos turėtų būti gerinamos ir visiems 
prieinamos, įskaitant jaunimą ir tuos, 
kuriems gresia nedarbas, individualiai 
pritaikant paslaugas labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, privalo didinti 
užimtumo lygį taikydamos įvairias 
pagalbines priemones ir paramą, ypač 
skirtą žemos kvalifikacijos ir labai 
pažeidžiamiems asmenims, 
konsultuodamos ir taikydamos į darbo 
rinkos poreikius orientuotas mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo priemones. Šiuo 
atžvilgiu reikėtų skatinti socialinę 
ekonomiką. Be to, valstybės narės,
taikydamos tinkamas programas, turėtų 
gerinti legalių migrantų įsidarbinimo 
galimybes. Reikia toliau dėti pastangas ir 
kurti pažangias programas siekiant iš 
naujo į darbo rinką integruoti neįgalius 
asmenis, pvz., siūlant jiems 
subsidijuojamas darbo vietas.

Be to, valstybės narės privalo pašalinti 
kliūtis, kurios naujokams trukdo patekti į 
darbo rinką, remti darbo vietų kūrimą, 
skatinti socialines naujoves ir gerinti 
įdarbinimo agentūrų, įskaitant valstybines 
įdarbinimo tarnybas, darbo kokybę ir 
veiksmingumą. Ypač būtina lanksčiau
formuluoti darbo laiką nustatančias 
taisykles, kad jas taikant būtų sudaroma 
galimybė derinti šeiminį ir profesinį 
gyvenimą, taip pat taikyti lanksčias 
išėjimo į pensiją taisykles.
Išorės ir vidaus lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategijos, skirtos lankstumui 
stiprinti ir veiksmingiau reaguoti į 
gamybos ciklus, privalo būti taikomos 
remiantis aktyvia darbo rinkos politika bei 
tinkamomis socialinio saugumo 
sistemomis siekiant užtikrinti, kad darbo 
pakeitimas nesukeltų neproporcingų 
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finansinių problemų. Jas reikėtų papildyti 
aiškiai įsipareigojant aktyviai padėti 
ieškoti darbo. Naujos darbo organizavimo 
formos, kaip antai nestandartinis darbo 
laikas, ne visos dienos darbas ir darbas 
namuose darbo rinkoje taikomos vis 
dažniau, tačiau jos nėra teisiškai 
reglamentuojamos. Taikant šias naujas 
formas reikia užtikrinti, kad nesumažės 
atitinkamų asmenų individualios ir 
kolektyvinės darbo teisės ir jų socialinis 
saugumas.

Or. en

Pakeitimas 169
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas 
darbo sutartis, ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Užimtumo 
paslaugos turėtų būti gerinamos ir visiems 
prieinamos, įskaitant jaunimą ir tuos, 
kuriems gresia nedarbas, individualiai 
pritaikant paslaugas labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų didinti užimtumo 
lygį taikydamos įvairias pagalbines
priemones, ypač skirtas žemos 
kvalifikacijos asmenims, konsultuodamos, 
taikydamos į darbo rinkos poreikius 
orientuotas mokymo ir kvalifikacijos 
kėlimo priemones bei subsidijuodamos 
darbo vietas, skirtas neįgaliems asmenims
ir ypač pažeidžiamiems asmenims. Be to, 
valstybės narės, taikydamos tinkamas 
programas, turėtų gerinti tautinių 
mažumų, ypač romų, ir legalių migrantų 
įsidarbinimo galimybes. Būtinos ir 
pažangios programos, kurias taikant į 
darbo rinką vėl būtų integruojami 
neįgalūs asmenys. Be to, valstybės narės 
privalo pašalinti kliūtis, kurios naujokams 
trukdo patekti į darbo rinką, remti darbo 
vietų kūrimą, skatinti socialines naujoves 
ir gerinti įdarbinimo agentūrų darbo 
kokybę. Ypač būtina lanksčiau formuluoti 
darbo laiką nustatančias taisykles, kad jas 
taikant būtų sudaroma galimybė derinti 
šeiminį ir profesinį gyvenimą, taip pat 
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taikyti lanksčias išėjimo į pensiją 
taisykles. Lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategijos, skirtos lankstumui 
stiprinti ir veiksmingiau reaguoti į 
gamybos ciklus, turėtų būti geriau 
apsaugotos taikant aktyvią darbo rinkos 
politiką bei tinkamas socialinės apsaugos 
priemones, kad darbo pakeitimas 
nesukeltų neproporcingų finansinių 
problemų. Jas reikėtų papildyti aiškiai 
įsipareigojant aktyviai padėti ieškoti 
darbo. Naujos darbo organizavimo 
formos, kaip antai nestandartinis laikinas 
darbas, ne visos dienos darbas ir darbas 
namuose darbo rinkoje taikomos vis 
dažniau, tačiau jos nėra teisiškai 
reglamentuojamos. Taikant šias naujas 
formas reikia užtikrinti, kad nesumažės 
atitinkamų asmenų socialinis saugumas. 
Reikėtų užtikrinti, kad naujos įdarbinimo 
formos nebūtų sukurtos tam, kad pakeistų 
įprastas (visos darbo dienos, nuolatinio 
darbo) sutartis.

Or. en

Pakeitimas 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 

 Valstybės narės turėtų vystyti socialinį 
dialogą ir spręsti darbo rinkos suskaidymo 
klausimą, taikydamos priemones, skirtas 
spręsti laikino ir nestabilaus darbo,
moterų, imigrantų, vyresnio amžiaus 
asmenų ir neįgalių asmenų 
diskriminacijos, nepakankamo užimtumo 
ir nelegalaus darbo problemas. Su 
nelegaliu darbu reikėtų kovoti taikant 
mokestines priemones mažai 
uždirbantiems asmenims ir namudininkų 
paslaugoms bei verslo priežiūros ir 
socialinio draudimo įstaigoms vykdant 
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asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų 
būti gerinamos ir visiems prieinamos, 
įskaitant jaunimą ir tuos, kuriems gresia 
nedarbas, individualiai pritaikant 
paslaugas labiausiai nuo darbo rinkos 
nutolusiems asmenims.

griežtesnę kontrolę. Už profesinį judumą 
turėtų būti atlyginama taikant priemones, 
numatytas teisės aktuose užimtumo, 
socialinio draudimo ir mokesčių srityse. 
Darbo kokybės ir užimtumo sąlygų 
klausimai privalo būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas ar 
kitas netipiškas darbo sutartis, ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims.
Valstybės narės turėtų pritarti ES tikslui 
dėl minimalaus darbo užmokesčio 
(numatyto įstatyme, kolektyvinėse 
sutartyse nacionaliniu, regionų ar 
sektoriaus lygiu) ir užtikrinti, kad būtų 
mokamas bent 60 proc. atitinkamo 
(nacionalinio, sektoriaus ir t. t.) vidutinio 
darbo užmokesčio siekiantis atlyginimas, 
taip pat susitarti dėl grafiko, kada šis 
tikslas turėtų būti įgyvendintas visose 
valstybėse narėse; Įdarbinimo tarnybų 
paslaugos privalo būti žymiai pagerintos ir 
visiems prieinamos, įskaitant jaunimą ir
ypač tuos, kuriems gresia nedarbas, turi 
būti taikomos tinkamos priemonės, 
atitinkančios aktyvią, įtrauktimi 
grindžiamą darbo rinkos politiką, pagal 
kurią būtų individualiai parenkamos 
paslaugos labiausiai nuo darbo rinkos 
nutolusiems asmenims.

Or. de

Pakeitimas 171
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas laikino ir nestabilaus 
užimtumo, nepakankamo užimtumo ir 
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užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

nelegalaus darbo problemoms spręsti.
Valstybės narės taip pat turėtų parengti 
lanksčias priemones, kurias taikydamos 
sunkioje ekonominėje padėtyje esančios 
bendrovės laikinai galėtų pakeisti 
darbuotojų sutartis, kad pastarieji 
išsaugotų darbo vietas. Už profesinį 
judumą turėtų būti atlyginama taikant 
mokesčių lengvatas ir socialines paskatas. 
Darbų kokybės ir užimtumo sąlygų 
klausimai turėtų būti sprendžiami
užtikrinant, kad darbuotojai galėtų 
vykdyti savo pareigas nekenksmingoje
sveikatai aplinkoje, kovojant su mažu 
darbo užmokesčiu ir užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą ir dirbantiems pagal 
terminuotas darbo sutartis, ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims. Užimtumo 
paslaugos turėtų būti gerinamos ir visiems 
prieinamos, įskaitant jaunimą ir tuos, 
kuriems gresia nedarbas, siekiant, kad ir 
darbdaviai, ir darbuotojai žinotų savo 
teises, individualiai pritaikant paslaugas 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems 
asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 172
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 

Valstybės narės turėtų siekti padidinti 
užimtumo lygį taikydamos priimtinas
priemones, ypač žemos kvalifikacijos 
asmenų atžvilgiu, konsultuodamos, 
teikdamos individualiems poreikiams 
pritaikytą paramą ir padėdamos rasti kelią 
į darbo rinką, taikydamos į individo ir 
darbo rinkos poreikius orientuotas 
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo 
priemones. Antidiskriminaciniai darbo 
teisės aktai turėtų būti taikomi juos 



AM\820832LT.doc 103/210 PE442.935v02-00

LT

tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

veiksmingai derinant su šios srities ES 
teisės aktais. Būtinos ir pažangios 
programos, kurias taikant būtų lengviau į 
darbo rinką vėl integruoti neįgalius ir 
vyresnio amžiaus asmenis. Be to, valstybės 
narės privalo pašalinti kliūtis, kurios 
naujokams trukdo patekti į darbo rinką, 
remti kokybiškų ir tvarių darbo vietų 
kūrimą, skatinti socialines naujoves ir 
gerinti įdarbinimo agentūrų darbo 
kokybę. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti kovojant su 
mažu darbo užmokesčiu ir užtikrinant 
tinkamą socialinę apsaugą dirbantiems
pagal terminuotas darbo sutartis ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims. 
Užimtumo paslaugos turėtų būti gerinamos 
ir visiems prieinamos, įskaitant jaunimą, 
vyresnio amžiaus asmenis, legalius 
migrantus ir etnines mažumas, neįgalius 
asmenis ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 173
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas.
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas laikino ir nestabilaus 
užimtumo, nepakankamo užimtumo ir 
nelegalaus darbo problemoms spręsti.
Ypač reikėtų spręsti darbo rinkos 
skirstymo pagal lytis klausimą taikant 
specialias priemones prieš moterų 
dominavimą menkai apmokamuose 
darbuose ir veiksmingiau skatinant 
moterų skyrimą į vadovaujančias 
pareigas. Už profesinį judumą turėtų būti 
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asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Or. de

Pakeitimas 174
Vilija Blinkevičiūtė

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas.
Siekiant užtikrinti darbuotojų pagrindines 
teises bei socialines garantijas ir vengti jų 
išnaudojimo darbo rinkoje, darbuotojai 
turi būti įdarbinami legaliai, sudarant 
darbo sutartis ir laikantis visų teisės 
aktuose numatytų teisės normų. Valstybės 
narės turi siekti, kad visoje Europos 
Sąjungoje būtų sukurta skaidri darbo 
rinka. Už profesinį judumą turėtų būti
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
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nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Or. lt

Pagrindimas

Europos Sąjungoje labai paplitęs nelegalus ir teisės aktuose išdėstytų reikalavimų 
neatitinkantis darbas. Dirbantys migrantai patiria ypač didelę riziką dėl to, kad neturi 
pakankamai užsienio kalbų žinių ir nėra susipažinę su teisės aktais. Tai reiškia, kad 
pažeidžiamos darbuotojų teisės ir kad valstybės narės netenka įplaukų į biudžetą, taip pat 
susilpnėja socialinės politikos pasirinkimo galimybės.

Pakeitimas 175
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo problemas, siekiant 
sumažinti dirbančių asmenų skurdą, 
socialinę atskirtį, nepakankamą 
užimtumą ir nelegalų darbą. Už profesinį 
judumą turėtų būti atlyginama. Darbų 
kokybės ir užimtumo sąlygų klausimai 
turėtų būti sprendžiami kovojant su mažu 
darbo užmokesčiu, skatinant mokymus ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Or. it
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Pakeitimas 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo ir nepakankamo 
užimtumo problemas. Taip pat turėtų būti 
dedamos pastangos kovojant su nelegaliu 
darbu. Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, ypač 
jaunimui ir tiems, kuriems gresia 
nedarbas, taip pat žemos kvalifikacijos 
darbuotojams, individualiai pritaikant
paslaugas labiausiai nuo darbo rinkos 
nutolusiems asmenims.

Or. pl

Pakeitimas 177
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas.
Turėtų būti skatinamos reglamentuotos 
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atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

lankstaus darbo laiko formos, įskaitant 
laikiną darbą, kadangi jų taikymas 
vaidina itin svarbų vaidmenį didinant 
užimtumo lygį ir kuriant darbo vietas. Už 
profesinį judumą turėtų būti atlyginama. 
Darbų kokybės ir užimtumo sąlygų 
klausimai turėtų būti sprendžiami kovojant 
su mažu darbo užmokesčiu ir užtikrinant 
tinkamą socialinę apsaugą ir tiems, kurie 
dirba pagal terminuotas darbo sutartis, ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims. 
Užimtumo paslaugos turėtų būti gerinamos 
ir visiems prieinamos, įskaitant jaunimą ir 
tuos, kuriems gresia nedarbas, individualiai 
pritaikant paslaugas labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusiems asmenims.

Or. nl

Pakeitimas 178
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų pradėti aktyvesnį 
socialinį dialogą ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas laikino ir nestabilaus 
užimtumo, nepakankamo užimtumo ir 
nelegalaus darbo problemoms spręsti, 
taikydamos veiksmingas priemones, 
skirtas darbo teisėms užtikrinti ir stebėti, 
kaip jos įgyvendinamos. Už profesinį 
judumą turėtų būti atlyginama. Darbų 
kokybės ir užimtumo sąlygų klausimai 
turėtų būti sprendžiami kovojant su mažu 
darbo užmokesčiu ir užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą ir tiems, kurie dirba 
pagal terminuotas darbo sutartis, ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims. 
Užimtumo paslaugos turėtų būti gerinamos 
ir visiems prieinamos, įskaitant jaunimą ir 
tuos, kuriems gresia nedarbas, individualiai 
pritaikant paslaugas labiausiai nuo darbo 
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rinkos nutolusiems asmenims.

Or. el

Pakeitimas 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų sustiprinti socialinį 
dialogą ir darbo rinkos suskaidymo 
klausimą, taikydamos priemones, skirtas 
spręsti laikino ir nestabilaus užimtumo, 
nepakankamo užimtumo ir nelegalaus 
darbo problemoms spręsti. Už profesinį 
judumą turėtų būti atlyginama. Darbų 
kokybės ir užimtumo sąlygų klausimai 
turėtų būti sprendžiami kovojant su mažu 
darbo užmokesčiu ir užtikrinant geresnę ir
tinkamą socialinę apsaugą ir darbo teises
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Deramas darbas turėtų būti pagrindinis 
principas, kuriuo vadovaujamasi kuriant 
darbo vietas ir siekiant integracijos į 
darbo rinką.

Or. en

Pakeitimas 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
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socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.
Įdarbinimas pagal neterminuotą darbo 
sutartį turėtų ir toliau išlikti įprasta 
įdarbinimo forma, o darbo teisės aktai 
turėtų skatinti sudaryti nuolatines darbo 
sutartis.

Or. en

Pakeitimas 181
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas.
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas laikino ir nestabilaus 
užimtumo, nepakankamo užimtumo ir 
nelegalaus darbo problemoms spręsti. Už 
profesinį judumą turėtų būti atlyginama ir 
jį turėtų būti lengviau taikyti. Darbų 
kokybės ir užimtumo sąlygų klausimai 
turėtų būti sprendžiami kovojant su mažu 
darbo užmokesčiu ir mažinant skurstančių 
darbuotojų skaičių bei užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą ir tiems, kurie dirba 
pagal terminuotas darbo sutartis, ir 
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gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

savarankiškai dirbantiems asmenims. 
Užimtumo paslaugos turėtų būti gerinamos 
ir visiems prieinamos, įskaitant jaunimą ir 
tuos, kuriems gresia nedarbas, individualiai 
pritaikant paslaugas labiausiai nuo darbo 
rinkos nutolusiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 182
Milan Cabrnoch

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
kovojant su mažu darbo užmokesčiu ir
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Valstybės narės turėtų aktyviau imtis 
socialinio dialogo ir spręsti darbo rinkos 
suskaidymo klausimą, taikydamos 
priemones, skirtas spręsti laikino ir 
nestabilaus užimtumo, nepakankamo 
užimtumo ir nelegalaus darbo problemas. 
Už profesinį judumą turėtų būti 
atlyginama. Darbų kokybės ir užimtumo 
sąlygų klausimai turėtų būti sprendžiami 
užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą ir 
tiems, kurie dirba pagal terminuotas darbo 
sutartis, ir savarankiškai dirbantiems 
asmenims. Užimtumo paslaugos turėtų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 
jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 
individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 183
Siiri Oviir
Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač svarbu kurti kokybiškas darbo 
vietas, kurios bus reikalingos atsižvelgiant 
į ilgalaikius planus ir kurių didelė 
pridėtinė vertė. Taigi, labai svarbu, kad 
švietimo ir užimtumo politika skatintų 
ekonominės struktūros pokyčius. 
Paprastai, nebus atkurtos visos darbo 
vietos ir tuose pačiuose sektoriuose, kurių 
neliko dėl ekonomikos krizės. Taigi, 
švietimo sistema turi lanksčiai reaguoti į 
darbo rinkos poreikius, atsirandančius dėl 
naujos ekonominės struktūros. Užimtumo 
politika turi užtikrinti, kad darbuotojai 
galėtų kiek galima sklandžiau pakeisti 
sektorius ir išgyventi darbo rinkos 
padėties pokyčius. Taigi, dar svarbiau nei 
praeityje pradėti nuo ilgalaikių tikslų ir 
labiau atkreipti dėmesį į įmonių, švietimo 
ir užimtumo politikos priemonių 
koordinavimą.

Or. et

Pakeitimas 184
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turi atsižvelgti į tai, kad 
užimtumo poreikis turėtų augti pritaikius 
makroekonominę tvaraus vystymosi 
politiką, taip pat skatinant naujoves ir 
regionų politiką, kurie remtų investicijas 
ir darbo vietų kūrimą. Siekiant labiau 
ekologiškos, pažangesnės, tinkamos ir 
integracinės ekonomikos reikia sukurti 
dagiau darbo vietų.
Socialiniai partneriai ir darbdaviai turėtų 
turėti svarbesnį vaidmenį nustatant 
dabartinės darbo rinkos galimybes, taip 
pat gerinant produktyvumą ir darbo 
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kokybę.
Valstybės narės turėtų didinti dirbančių 
asmenų, ypač etninių mažumų, įskaitant 
romus, skaičių taikydamos skatinimo 
priemones.
Valstybės narės turėtų didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, pasitelkdamos politiką, kuria 
skatinama lyčių lygybė ir vienodas darbo 
užmokestis siekiant iki 2020 m. atotrūkį 
tarp vyrų ir moterų atlyginimų sumažinti 
taip, kad jis būtų ne didesnis, kaip 0–
5 proc.
Valstybės narės, siekdamos remti šeimas, 
kuriose yra tik vienas iš tėvų, ir 
atkreipdamos dėmesį į vaikų sąlygas, 
turėtų parengti tinkamas programas.
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
jaunuoliams iki 25 m., kurie neturėjo 
darbo tris mėnesius būtų pasiūlyta dirbti 
arba mokytis.
Finansinės paskatos, reikalavimai 
įdarbinti jaunimą viešųjų pirkimų 
sąlygose ir vyriausybių bei socialinių ir 
darbdavių pasirašytas jaunimo užimtumo 
paktas turi užtikrinti geresnę jaunimo 
prieigą prie darbo rinkos.
Valstybės narės turi taikyti griežtas 
priemones, siekdamos užkirsti kelią 
juodajai rinkai ir šešėlinei ekonomikai, 
kur naudojama neteisėta darbo jėga ir 
daromas neigiamas poveikis ES darbo 
rinkai, o ne tik skatinti taikyti priemones, 
kurios saugo jų vidaus darbo jėgą; 
valstybės narės turėtų įvertinti sprendimo 
visiškai atverti darbo rinką visiems ES 
piliečiams pasekmes.
Nacionalinėse ir Europos mikrokreditų 
priemonėse reikėtų numatyti konkrečias 
jaunimui ir moterims skirtas programas, 
pagal kurias būtų užtikrinamos 
minimalios pajamos pirmaisiais metais po 
įmonės atidarymo siekiant, kad verslumas 
būtų tikra galimybe.
Įdarbinimo centruose darbo ieškantiems 
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asmenims reikėtų diegti asmeniškai 
pritaikytus įgūdžius, taip pat sudaryti 
galimybę naudotis sparčiuoju internetu 
siekiant kiek galima palengvinti darbo 
paieškas.

Skurstančių darbuotojų skaičių reikėtų 
mažinti užtikrinant minimalų darbo 
užmokestį, kuris būtų nustatytas pagal 
įstatymą arba kolektyvinėse derybose, ir 
nediskriminuojant socialinės apsaugos 
požiūriu.
Valstybės narės atsižvelgia į darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
gerinimo principą, prireikus sugriežtina 
teisės standartus, siekdamos pagerinti 
apsaugą nuo nestabilaus darbo.
Valstybės narės, taikydamos darnią 
paskatų, didesnių mokesčių ir baudų 
sistemą, turėtų sumažinti nelegalaus 
darbo lygį.
Nedarbo draudimo sistema turėtų būti 
vystoma užtikrinant darbo vietas, 
perkvalifikuojant ar siūlant visuomenei 
naudingą veiklą kiekvienam netekusiam 
darbo asmeniui ir kuriant užimtumo 
užtikrinimo sistemą. Kiekvienam darbo 
netekusiam asmeniui per deramą 
laikotarpį turi būti pasiūlyta nauja 
įdarbinimo galimybė. Jaunimui šis 
laikotarpis turi būti trumpas, ne ilgesnis 
negu keturi mėnesiai, vyresniems 
asmenims – ne ilgesnis negu 12 mėnesių.

Or. en

Pakeitimas 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi 
ekonominės politikos 2 gaire, valstybės 
narės turėtų peržiūrėti mokesčių ir 
išmokų sistemas, taip pat viešųjų tarnybų 
gebėjimus teikti būtiną paramą. Valstybės 
narės turėtų didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, pasitelkdama politiką, kuria 
skatinamas aktyvus senėjimas, lyčių 
lygybė ir vienodas darbo užmokestis, taip 
pat jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų 
ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo 
organizavimo inovacijas, turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 
išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 
mokslo ir technikos srityse. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir 
darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 
apima ekologiškas darbo vietas ir 
socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 186
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 

Siekdamos skatinti ekologiškai ir socialiai 
tvarų vystymąsi ir dalyvavimo lygį, ypač 
žemos kvalifikacijos darbuotojų, valstybės 
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politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir 
vienodas darbo užmokestis, taip pat 
jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų ir 
kitų pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

narės turėtų pritaikyti mokesčių ir išmokų 
sistemas, taip pat padidinti viešųjų tarnybų 
gebėjimus teikti būtiną paramą. Valstybės 
narės turėtų didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, pasitelkdamos politiką, kuria 
populiarinama GERO DARBO 
koncepcija, lyčių lygybė ir vienodas darbo 
užmokestis už vienodą darbą arba 
vienodos vertės darbą, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, migrantų ir kitų pažeidžiamų 
visuomenės grupių integracija į darbo 
rinką. Atsižvelgiant į tai, kad reikia 
Europos jaunimo garantijų, kurios 
kiekvienam jaunuoliui ES užtikrintų 
galimybę gauti tinkamo ir pakankamai 
gerai apmokamo bei jo kvalifikaciją ir 
įgūdžius atitinkančio darbo pasiūlymą, 
praktiką, papildomus mokymus arba 
darbą ir mokymąsi iškart, kai tik 
netenkama darbo; Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama sumažinti 
darbo laiką nemažinant užmokesčio, taigi 
didinti užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Taip pat, taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
reikėtų stiprinti pereinamojo laikotarpio 
saugumą, pagrįstą gera darbo vietų 
apsauga gerinant socialines teises ir 
socialinę apsaugą, siekiant išvengti su 
pajamomis susijusių pavojų ir užtikrinti 
kad būtų išlaikytos ir suteiktos pensijų 
teisės ir teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos darbo keitimo laikotarpiu bei 
per atostogas (pvz., prižiūrint 
priklausomus asmenis, toliau mokantis ir 
per metines atostogas); Valstybės narės 
taip pat turėtų skatinti darbo ir asmeninio 
gyvenimo suderinimą aiškiai 
sumažindamos vidutinį savaitės darbo 
laiką, aiškiai sumažindamos teisės 
aktuose numatytą maksimalų savaitės darbo 
laiką ir griežtai nustatydamos viršvalandžių 
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ribas. Valstybės narės taip pat turėtų
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas ir labai 
vertinamas darbo vietas, ypač socialines 
paslaugas, taip pat skatinti socialines 
inovacijas. Reikėtų sudaryti galimybes 
jaunimui ir naujokams įsidarbinti 
veiksmingai nustatant darbo laiko ribas. 

Or. en

Pakeitimas 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir 
vienodas darbo užmokestis, taip pat 
jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų ir 
kitų pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 

Siekdamos skatinti ekologiškai ir socialiai 
tvarų vystymąsi ir dalyvavimo lygį, ypač 
žemos kvalifikacijos darbuotojų, valstybės 
narės turėtų pritaikyti mokesčių ir išmokų 
sistemas, taip pat padidinti viešųjų tarnybų 
gebėjimus teikti būtiną paramą. Valstybės 
narės turėtų didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, pasitelkdamos politiką, kuria 
populiarinama GERO DARBO 
koncepcija, lyčių lygybė ir vienodas darbo 
užmokestis už vienodą darbą arba 
vienodos vertės darbą, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, migrantų ir kitų pažeidžiamų 
visuomenės grupių integracija į darbo 
rinką. Atsižvelgiant į tai, kad reikia 
Europos jaunimo garantijų, kurios 
kiekvienam jaunuoliui ES užtikrintų 
galimybę gauti tinkamo ir pakankamai 
gerai apmokamo bei jo kvalifikaciją ir 
įgūdžius atitinkančio darbo pasiūlymą, 
praktiką, papildomus mokymus arba 
darbą ir mokymąsi iškart, kai tik 
netenkama darbo; Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 
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srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

inovacijas, turėtų būti siekiama sumažinti 
darbo laiką nemažinant užmokesčio, taigi 
didinti užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Taip pat, taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
reikėtų stiprinti pereinamojo laikotarpio 
saugumą, pagrįstą gera darbo vietų 
apsauga gerinant socialines teises ir 
socialinę apsaugą, siekiant išvengti su 
pajamomis susijusių pavojų ir užtikrinti 
kad būtų išlaikytos ir suteiktos pensijų 
teisės ir teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos darbo keitimo laikotarpiu bei 
per atostogas (pvz., prižiūrint 
priklausomus asmenis, toliau mokantis ir 
per metines atostogas); Valstybės narės 
taip pat turėtų skatinti darbo ir asmeninio 
gyvenimo suderinimą aiškiai 
sumažindamos vidutinį savaitės darbo 
laiką, aiškiai sumažindamos teisės 
aktuose numatytą maksimalų savaitės darbo 
laiką ir griežtai nustatydamos viršvalandžių 
ribas. Valstybės narės taip pat turėtų
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas ir labai 
vertinamas darbo vietas, ypač socialines 
paslaugas, taip pat skatinti socialines 
inovacijas. Galimybės įsidarbinti jaunimui 
ir naujokams turėtų būti sudarytos 
veiksmingai nustatant darbo laiko ribas. 

Or. en

Pakeitimas 188
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
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dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas, aukštos kokybės socialinės 
rūpybos paslaugas bei diegiant darbo 
organizavimo inovacijas, turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 
išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 
mokslo ir technikos srityse. Valstybės 
narės turėtų taikyti priemones, siekdamos 
skatinti tėvų dalyvavimą prižiūrint vaikus. 
Valstybės narės taip pat turėtų šalinti 
naujokų patekimo į darbo rinką kliūtis, 
remti savarankiškai dirbančius asmenis ir 
darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 
apima ekologiškas darbo vietas ir socialinę 
rūpybą, taip pat skatinti socialines 
inovacijas. Reikėtų nuolat rengti 
ataskaitas apie vyrų ir moterų pajamas.

Or. de

Pakeitimas 189
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 



AM\820832LT.doc 119/210 PE442.935v02-00

LT

peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

peržiūrėti mokesčių sistemas, sumažinti 
darbo jėgos apmokestinimą ir įgyvendinti 
politikos sritis, skirtas demografiniams 
iššūkiams spręsti ir socialiniam gyventojų 
skaičiaus augimui tvirtai skatinti, taip pat 
sudarytų galimybę imigrantams patekti į 
darbo rinką, pakeltų užimtumo lygį 
siekiant surinkti reikalingas lėšas 
tinkamai ir tvariai socialinei apsaugai ir 
prieinamoms aukštos kokybės viešosioms 
paslaugoms. Valstybės narės turėtų didinti 
darbo jėgos dalyvavimą, pasitelkdama 
politiką, kuria skatinamas aktyvus 
senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas darbo 
užmokestis, taip pat jaunimo, neįgaliųjų, 
legalių migrantų ir kitų pažeidžiamų 
visuomenės grupių integracija į darbo 
rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

Or. it

Pakeitimas 190
Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
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politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Be to, valstybės narės turėtų 
skatinti individualiai ir kolektyviai 
savarankiškai dirbančius asmenis, 
kuriančius socialinės ekonomikos įmones.
Socialinės ekonomikos įmones reikėtų 
remti, kadangi jos – svarbus darbo vietų 
kūrimo šaltinis, jos mažiau priklauso nuo 
ekonominio ciklo ir dažnai teikia daug 
darbo reikalaujančias ir socialiai svarbias 
paslaugas.

Or. es

Pakeitimas 191
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
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didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Taip pat, ypatingą dėmesį reikia 
atkreipti į darbą namuose ir skatinti 
valstybes nares įgyvendinti socialines ir 
mokesčių priemones, kurios sudarytų 
galimybes šiai veiklai vystyti. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir darbo 
vietų kūrimą tokiose srityse, kurios apima 
ekologiškas darbo vietas ir socialinę 
rūpybą, taip pat skatinti socialines 
inovacijas.

Or. fr

Pakeitimas 192
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinama
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aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir 
vienodas darbo užmokestis, taip pat 
jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų ir 
kitų pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

lyčių lygybė ir vienodas darbo užmokestis, 
taip pat jaunimo, neįgaliųjų, legalių 
migrantų ir kitų pažeidžiamų visuomenės 
grupių, taip pat grupių, kurios yra toli nuo 
ekonominės veiklos centrų, integracija į 
darbo rinką naudojant naujas 
technologijas. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas, 
socialines išmokas bei diegiant darbo 
organizavimo inovacijas, turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 
išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 
mokslo ir technikos srityse. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis ir neleisti 
sudaryti jiems nevienodų sąlygų, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir darbo 
vietų kūrimą tokiose srityse, kurios apima 
ekologiškas darbo vietas ir socialinę 
rūpybą, taip pat skatinti socialines 
inovacijas.

Or. el

Pakeitimas 193
Tadeusz Cymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
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pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą bei socialinę 
rūpybą, taip pat skatinti socialines 
inovacijas.

Or. pl

Pakeitimas 194
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
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jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris vadovų pozicijose ir 
mokslo bei technikos srityse. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir darbo 
vietų kūrimą tokiose srityse, kurios apima 
ekologiškas darbo vietas ir socialinę 
rūpybą, taip pat skatinti socialines 
inovacijas.

Or. nl

Pakeitimas 195
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
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asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas. Gerindamos darbo 
rinkos veiklą ir rezultatus valstybės narės 
turėtų aktyviai įtraukti socialinius 
partnerius į nacionalinės politikos 
rengimą ir visiškai gerbti jų teisę, 
laikantis nacionalinės teisės ir praktikos, 
sudaryti ir įgyvendinti kolektyvines 
sutartis.

Or. en

Pakeitimas 196
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė 
nediskriminavimas ir vienodas darbo 
užmokestis, taip pat jaunimo, vyresnio 
amžiaus žmonių, neįgaliųjų, legalių 
migrantų ir kitų pažeidžiamų visuomenės 
grupių integracija į darbo rinką. Taikant 
darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros 
politiką ir teikiant prieinamas socialinės 
rūpybos paslaugas bei diegiant darbo 
organizavimo inovacijas, turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 
išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 
mokslo ir technikos srityse. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
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asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

patekimo į darbo rinką kliūtis, pripažinti ir 
remti savarankiškai dirbančius asmenis ir 
nepriklausomus specialistus, taip pat 
darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 
apima ekologiškas darbo vietas ir socialinę 
rūpybą, taip pat skatinti socialines 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 197
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, ir 
vyresnių negu 45 metų moterų, tautinių 
mažumų, įskaitant romus, neįgaliųjų, 
legalių migrantų ir kitų pažeidžiamų 
visuomenės grupių integracija į darbo 
rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
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socialines inovacijas. vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 198
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

Siekdamos didinti konkurencingumą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų 
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir vienodas 
darbo užmokestis, taip pat jaunimo, 
neįgaliųjų, globėjų, legalių migrantų ir kitų 
pažeidžiamų visuomenės grupių integracija 
į darbo rinką. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką ir teikiant 
prieinamas socialinės rūpybos paslaugas 
bei diegiant darbo organizavimo 
inovacijas, turėtų būti siekiama didinti 
užimtumą, visų pirma kalbant apie 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 
kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 
srityse. Valstybės narės taip pat turėtų 
šalinti naujokų patekimo į darbo rinką 
kliūtis, remti savarankiškai dirbančius 
asmenis ir darbo vietų kūrimą tokiose 
srityse, kurios apima ekologiškas darbo 
vietas ir socialinę rūpybą, taip pat skatinti 
socialines inovacijas.

Or. en
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Pakeitimas 199
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, ir vadovaudamosi 
ekonominės politikos 2 gaire, valstybės 
narės turėtų peržiūrėti mokesčių ir išmokų 
sistemas, taip pat viešųjų tarnybų 
gebėjimus teikti būtiną paramą. Valstybės 
narės turėtų didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, pasitelkdama politiką, kuria 
skatinamas aktyvus senėjimas, lyčių 
lygybė ir vienodas darbo užmokestis, taip 
pat jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų 
ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo 
organizavimo inovacijas, turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 
išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 
mokslo ir technikos srityse. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir 
darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 
apima ekologiškas darbo vietas ir 
socialinę rūpybą, taip pat skatinti
socialines inovacijas.

Dėl to Europos socialinio fondo lėšos
turėtų būti naudojamos visu pajėgumu 
didinant užimtumą ir darbo kokybę 
taikant įvairias priemones, kuriomis 
tobulinamos asmeninės savybės ir 
siekiama laikytis perspektyvių profesijų 
kokybės reikalavimų. Siekdamos plėtoti 
profesinį mobilumą, valstybės narės
įvairiomis priemonėmis turėtų skatinti
žmonių pasirengimą mobilumui.

Or. en

Pakeitimas 200
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos didinti konkurenciją ir
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos
darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonominės 
politikos 2 gaire, valstybės narės turėtų
peržiūrėti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą. Valstybės narės turėtų 
didinti darbo jėgos dalyvavimą, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas, lyčių lygybė ir 
vienodas darbo užmokestis, taip pat 
jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų ir 
kitų pažeidžiamų visuomenės grupių 
integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 
ir teikiant prieinamas socialinės rūpybos 
paslaugas bei diegiant darbo 
organizavimo inovacijas, turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 
išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 
mokslo ir technikos srityse. Valstybės 
narės taip pat turėtų šalinti naujokų 
patekimo į darbo rinką kliūtis, remti 
savarankiškai dirbančius asmenis ir 
darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 
apima ekologiškas darbo vietas ir 
socialinę rūpybą, taip pat skatinti
socialines inovacijas.

Dėl to Europos socialinio fondo lėšos 
turėtų būti naudojamos visu pajėgumu 
didinant užimtumą ir darbuotojų
gebėjimus prisitaikyti. Siekdamos plėtoti 
profesinį mobilumą, valstybės narės
įvairiomis priemonėmis turėtų skatinti
žmonių pasirengimą mobilumui.

Or. en

Pakeitimas 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiško užimtumo ir 
norėdamos išspręsti problemas, su 
kuriomis sudėtingoje darbo rinkoje 
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susiduria įgūdžių neturintys darbuotojai, 
valstybės narės, rengdamos aktyvią darbo 
rinkos politiką, turėtų daugiau dėmesio 
skirti mokymams / perkvalifikavimui ir 
tiesioginiams darbo pasiūlymams, 
persvarstyti mokesčių ir išmokų sistemas, 
taip pat viešųjų tarnybų gebėjimus teikti 
būtiną paramą ir paskatas kurti naujas 
darbo vietas, kad būtų užtikrinamas 
finansinis tvarumas.. Valstybės narės turi 
užtikrinti, kad mokesčių ir socialinės 
sistemos pokyčiai būtų palankūs įmonėms 
ir neterminuotoms darbo sutartims, kurios 
numato uždarbį, suderėtą kolektyvinėse 
derybose, taip pat užtikrintų finansinį 
tvarumą.

Or. en

Pakeitimas 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia pagerinti ES antidiskriminacinių ir 
darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros teisės aktų įgyvendinimą, 
darbuotojų konsultavimą ir informacijos 
jiems teikimą, taip pat geriau steigti 
Europos darbo tarybas.

Or. en

Pakeitimas 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės skatina naudoti Europos 
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mikrofinansų priemonę kaip ekonominių 
ir socialinių priemonių derinimo, siekiant 
paskatinti ekonomikos ir užimtumo 
augimą, pavyzdį.
Nacionalinės ir Europos mikrofinansų 
priemonės turėtų būti taikomos vykdant 
specialias mokymo ir kuravimo 
programas bei taikant socialinių pašalpų 
sistemas, pagal kurias būtų užtikrinamos 
minimalios pajamos pirmaisiais metais po 
įmonės atidarymo siekiant verslumą 
padaryti tikra galimybe.

Or. en

Pakeitimas 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 3 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų taip pat skatinti 
visuotinės svarbos socialines paslaugas, 
įskaitant su užimtumu, sveikata ir būstais 
susijusias paslaugas, kurias reikia 
pakankamai finansuoti, ir į jas investuoti.

Or. en

Pakeitimas 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo 
nacionalinius tikslus, – iki 2020 m. 
pasiekti 75 % 20–64 m. moterų ir vyrų 
užimtumą, įskaitant didesnį jaunimo, 
vyresnio amžiaus darbuotojų ir žemos 
kvalifikacijos darbuotojų dalyvavimą bei 

Blogos augimo perspektyvos ateinančiais 
metais ir valstybių narių sprendimas 
atlikti ankstyvą biudžeto konsolidavimą 
gali daryti žalingą poveikį užimtumui 
Europoje ir dėl to gali būti prarasta dar 
iki penkių milijonų papildomų darbo 
vietų. Valstybės narės turėtų vykdyti savo 
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geresnį legalių migrantų integravimą. ekonomikos politiką ir strategiją 
„ES 2020“ siekdamos įgyvendinti 
vidutinio laikotarpio tikslą iki 2014 m. 
sukurti mažiausiai keturis milijonus 
grynai naujų (tinkamų ir daugiausia 
ekologiškų) darbo vietų. Taigi valstybės 
narės turėtų stiprinti darbo rinkos 
paklausą ir daugiau investuoti į augimą 
padidindamos Europos ir nacionalinių 
biudžetų pajamas ir taikydamas tokias 
priemones kaip, pvz., euroobligacijos ar 
griežta kova su nelegaliu darbu ir 
mokestiniu sukčiavimu.

Or. en

Pakeitimas 206
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių 
migrantų integravimą.

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų, neįgaliųjų dalyvavimą bei 
geresnį legalių migrantų integravimą.

Or. el

Pakeitimas 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
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64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių 
migrantų integravimą.

64 m. moterų ir vyrų užimtumą, taip pat 
didinant jaunimo (iki 90 proc.), vyresnio 
amžiaus darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių 
migrantų integravimą.

Or. pl

Pakeitimas 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių
migrantų integravimą. 

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, ypač vyresnio amžiaus 
moterų, ir žemos kvalifikacijos darbuotojų 
dalyvavimą bei geresnį migrantų 
integravimą. 

Or. de

Pakeitimas 209
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių 
migrantų integravimą.

Pagrindinis ES darbo rikos politikos 
tikslas, kuriuo remdamosi valstybės narės 
nustatys savo nacionalinius tikslus, – iki 
2020 m. pasiekti 75 % 20–64 m. moterų ir 
vyrų užimtumą, įskaitant didesnį jaunimo, 
vyresnio amžiaus darbuotojų ir žemos 
kvalifikacijos darbuotojų dalyvavimą bei 
geresnį legalių migrantų integravimą.

Or. nl
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Pakeitimas 210
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. moterų ir vyrų užimtumą, įskaitant 
didesnį jaunimo, vyresnio amžiaus 
darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių 
migrantų integravimą.

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – iki 2020 m. pasiekti 75 % 20–
64 m. ir moterų, ir vyrų užimtumą, 
įskaitant didesnį jaunimo, vyresnio 
amžiaus darbuotojų ir žemos kvalifikacijos 
darbuotojų dalyvavimą bei geresnį legalių 
migrantų integravimą.

Or. en

Pakeitimas 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipos 1 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– moterų užimtumo lygis turėtų padidėti 
iki 75 proc., kuris apimtų bent jau 
50 proc. tokio darbo, kuris užtikrintų 
ekonominę nepriklausomybę.

Or. en

Pakeitimas 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipos 2 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– 55–64 metų amžiaus asmenų užimtumo 
lygis turėtų būti padidintas iki 60 proc.
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Or. en

Pakeitimas 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipos 3 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jaunimo nedarbo lygis neturėtų būti 
didesnis negu bendras nedarbo lygis ir iki 
2015 m. turėtų būti sumažintas iki 
10 proc.

Or. en

Pakeitimas 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės 4 pastraipos 4 įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Visose valstybėse narėse turėtų būti 
įdiegta jaunimo garantija, pagal kurią 
visiems jaunesniems kaip 25 metų 
amžiaus jaunuoliams po ne ilgiau kaip 
keturis mėnesius trukusio nedarbo būtų 
užtikrinama darbo vieta, švietimas ar 
papildomas mokymas.

Or. en

Pakeitimas 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 gairė. Kvalifikuotos darbo jėgos 
formavimas, atsižvelgiant į darbo rinkos 

8 gairė. Išsilavinimo lygmens ir mokymo 
bei tolesnio darbuotojų mokymo 



PE442.935v02-00 136/210 AM\820832LT.doc

LT

poreikius, darbo kokybės ir mokymosi visą 
gyvenimą skatinimas

gerinimas ir mokymosi visą gyvenimą 
skatinimas 

Or. de

Pakeitimas 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 gairė. Kvalifikuotos darbo jėgos 
formavimas, atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius, darbo kokybės ir mokymosi visą 
gyvenimą skatinimas

8 gairė. Kvalifikuotos darbo jėgos 
formavimas, tinkamo darbo, darbo 
kokybės ir mokymosi visą gyvenimą 
skatinimas

Or. en

Pakeitimas 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 gairė. Kvalifikuotos darbo jėgos 
formavimas, atsižvelgiant į darbo rinkos 
poreikius, darbo kokybės ir mokymosi 
visą gyvenimą skatinimas

8 gairė. Darbo kokybės ir mokymosi visą 
gyvenimą skatinimas formuojant 
kvalifikuotą darbo jėgą

Or. en

Pakeitimas 218
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių nacionaliniai tikslai yra 
iki 2020 m. sumažinti mokyklos 
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nebaigusiųjų skaičių iki mažiau kaip 
10 % ir kartu bent iki 40 % padidinti 30–
34 m. amžiaus asmenų, baigusių aukštąjį 
arba atitinkamą mokslą, dalį.

Or. en

Pakeitimas 219
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius.
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinami su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir taip pat turi būti derinami su 
tikslinės migracijos bei integracijos 
politika. Valstybės narės turėtų plėtoti 
įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, parengti 
taisykles, kurios sudarytų valstybių narių 
piliečiams lankstesnes galimybes kitoje 
valstybėje narėje naudotis sveikatos 
apsaugos sistemomis, skatinti įmonių 
steigimąsi, į kurį būtų įtraukiami ir 
darbuotojai, supaprastinant 
administracines sistemas ir pradiniam 
laikotarpiui nustatant patrauklius 
mokesčius ir įmokas į socialinės apsaugos 
sistemą, skatinti derinti darbą ir pensiją, 
skatinti įgyti skirtingose srityse pritaikomų 
gebėjimų, skatinti kūrybiškumą ir 
daugiausia dėmesio skirti žemos 
kvalifikacijos darbuotojams remti, vyresnio 
amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, prireikus teikiant 
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paramą įmonėms, taikant mokestines ar 
socialines paskatas, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Or. fr

Pakeitimas 220
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinami su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą panaudojant visus 
ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
turimus tiek viešojo, tiek privačiojo 
sektorių išteklius, kurie vykdant atrankos 
politiką būtų skiriami prioritetinėms 
grupėms. Reikėtų ne tik gauti reikiamų 
išteklių, bet taip pat darbdaviai ir 
darbuotojai turėtų parengti taisykles, 
pagal kurias naujais būdais būtų 
derinamas darbas ir mokymas, ypač daug 
dėmesio skiriant lyčių lygybės ir darbo bei 
asmeninio gyvenimo derinimo 
klausimams. Taip pat reikėtų suteikti
„antrojo šanso“ galimybes, užtikrinti 
kiekvienam suaugusiajam galimybę 
pasikelti kvalifikaciją, taip pat reikėtų 
vykdyti tikslingą migracijos bei integracijos 
politiką. Valstybės narės, remdamosi 
Europos kvalifikacijų sandara (EKS), 
kurią Komisija turi pagaliau daugiau 
nebevėluodama parengti, turėtų plėtoti 
įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 



AM\820832LT.doc 139/210 PE442.935v02-00

LT

skatinti kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio 
skirti žemos kvalifikacijos darbuotojams 
remti, vyresnio amžiaus darbuotojų 
įsidarbinimo galimybėms didinti, kartu 
gerinant aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 
įskaitant mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir 
patirtį.

Or. it

Pakeitimas 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Valstybės narės turėtų skatinti platų žinių 
ir įgūdžių teikimą, siekdamos, kad 
darbuotojai nuolatinių pertvarkymo ir 
pokyčių procesų visuose trijuose darbo 
rinkos sektoriuose sąlygomis galėtų gauti 
nuolatinį pilno etato darbą, kuris 
užtikrintų jiems pragyvenimą ir suteiktų 
galimybių dalyvauti socialiniame ir 
kultūriniame gyvenime. Kokybiškas 
pradinis išsilavinimas ir patrauklus 
profesinis mokymas turi būti derinami su 
veiksmingomis paskatomis mokytis visą 
gyvenimą, suteikti „antrojo šanso“ 
galimybes, visada užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir taip pat turi būti derinami su 
tikslinės migracijos bei integracijos 
politika. Valstybės narės turi plėtoti įgytos 
kompetencijos pripažinimo sistemas, 
šalinti profesinio ir geografinio darbuotojų 
judumo kliūtis, skatinti įgyti skirtingose 
srityse pritaikomų gebėjimų, skatinti 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti 
kovoti su diskriminacija, susijusia su 
galimybėmis gauti išsilavinimą ir mokymą 
bei tolesnį mokymą, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
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mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Or. de

Pakeitimas 222
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. Siekiant 
patenkinti poreikį pereiti prie tvaresnės 
ekonomikos, reikės nuolat tobulinti 
įgūdžius. Taigi valstybės narės privalo 
pritaikyti savo mokymo sistemas taip, kad 
užtikrintų galimybę pritaikyti darbo jėgos 
gebėjimus prie darbo rinkos poreikių 
tvarios ekonomikos, kuri grindžiama 
profesinių kompetencijų mokymo 
koncepcijomis, sąlygomis. Kokybiškas 
pradinis išsilavinimas ir patrauklus 
profesinis mokymas turi būti derinami su 
veiksmingomis paskatomis mokytis visą 
gyvenimą, suteikti „antrojo šanso“ 
galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir taip pat turi būti derinami su 
tikslinės migracijos bei integracijos 
politika. Valstybės narės turėtų plėtoti 
įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
skatinti kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio 
skirti žemos kvalifikacijos darbuotojams 
remti, vyresnio amžiaus darbuotojų 
įsidarbinimo galimybėms didinti, kartu 
gerinant aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 
įskaitant mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir 
patirtį.

Or. en
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Pakeitimas 223
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas atliekant 
būtiną švietimo sistemos ir darbo rinkos 
koordinavimą turi būti derinami su 
veiksmingomis paskatomis mokytis visą 
gyvenimą, suteikti „antrojo šanso“ 
galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir taip pat turi būti derinami su 
tikslinės migracijos bei integracijos 
politika. Valstybės narės turėtų plėtoti 
įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
skatinti kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio 
skirti žemos kvalifikacijos darbuotojams 
remti, darbą praradusių vyresnio amžiaus 
darbuotojų įsidarbinimo galimybėms 
didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Or. el

Pakeitimas 224
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius.
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, atsižvelgiant į 
pripažintų socialinių teisių mobilumą,
skatinti įgyti skirtingose srityse pritaikomų 
gebėjimų, kūrybiškumą ir daugiausia 
dėmesio skirti žemos kvalifikacijos 
darbuotojams remti, vyresnio amžiaus 
darbuotojų įsidarbinimo galimybėms 
didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.
Siekiant skatinti mobilumą Europos 
darbo rinkos erdvėje, reikėtų parengti 
standartines taisykles, reglamentuojančias 
kvalifikacijas ir įgūdžius.

Or. nl

Pakeitimas 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius, siekiant 
užtikrinti, kad asmenims visais jų 
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patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

gyvenimo etapais būtų sudarytos 
galimybės įgyti daugiau ir geresnių 
kvalifikacijų ir profesinių įgūdžių, kurie 
yra būtini veiksmingam ir tvariam 
augimui. Kokybiškas pradinis 
išsilavinimas ir patrauklus profesinis 
mokymas turi būti derinamas su 
veiksmingomis paskatomis mokytis visą 
gyvenimą, suteikti „antrojo šanso“ 
galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Or. it

Pakeitimas 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą ir suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes. Valstybės narės turi 
suteikti jauniems žmonėms nuo 25 iki 35 
metų „antrąjį šansą“, įskaitant privalomą 
švietimo ir profesinio mokymo galimybę. 
Taip pat užtikrinti kiekvienam 
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sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją, taikant tikslinės migracijos 
bei integracijos politiką. Valstybės narės 
turėtų plėtoti įgytos kompetencijos 
pripažinimo sistemas, šalinti profesinio ir 
geografinio darbuotojų judumo kliūtis, 
skatinti įgyti skirtingose srityse pritaikomų 
gebėjimų, kūrybiškumą ir daugiausia 
dėmesio skirti žemos kvalifikacijos 
darbuotojams remti, vyresnio amžiaus 
darbuotojų įsidarbinimo galimybėms 
didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 
mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį.

Or. en

Pakeitimas 227
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų, įskaitant 

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus 
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti 
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio ir jaunesnio amžiaus darbuotojų 
įsidarbinimo galimybėms didinti, kartu 
gerinant aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 
įskaitant mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir 
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mokslininkų, mokymą, įgūdžius ir patirtį. patirtį.

Or. en

Pakeitimas 228
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti našumą ir 
įsidarbinimo galimybes atitinkamai 
suteikdamos žinių ir įgūdžių pagal esamus
ir būsimus darbo rinkos poreikius. 
Kokybiškas pradinis išsilavinimas ir 
patrauklus profesinis mokymas turi būti
derinamas su veiksmingomis paskatomis 
mokytis visą gyvenimą, suteikti „antrojo 
šanso“ galimybes, užtikrinti kiekvienam 
suaugusiajam galimybę pasikelti 
kvalifikaciją ir su tikslinės migracijos bei 
integracijos politika. Valstybės narės turėtų 
plėtoti įgytos kompetencijos pripažinimo 
sistemas, šalinti profesinio ir geografinio 
darbuotojų judumo kliūtis, skatinti įgyti 
skirtingose srityse pritaikomų gebėjimų, 
kūrybiškumą ir daugiausia dėmesio skirti 
žemos kvalifikacijos darbuotojams remti, 
vyresnio amžiaus darbuotojų įsidarbinimo 
galimybėms didinti, kartu gerinant 
aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 
įskaitant mokslininkų, mokymą, įgūdžius 
ir patirtį.

Kokybiško pradinio išsilavinimo ir 
patrauklaus profesinio mokymo, 
atitinkančio pramonės reikalavimus ir 
būsimus darbo rinkos poreikius, 
užtikrinimas valstybėms narėms yra ypač 
svarbus uždavinys. Jie turi būti derinami
su „antrojo šanso“ galimybėmis ir
veiksmingomis paskatomis mokytis visą 
gyvenimą, iš socialinių partnerių 
reikalaujant suteikti tam reikalingus laiko 
išteklius bei finansiškai remti profesinį 
mokymąsi. Valstybės narės įsipareigoja 
mokyklą paliekančių asmenų skaičių 
sumažinti iki mažiau nei 10%, o
migracijos ir integracijos politiką papildyti 
kalbų mokymo bei socialinių studijų 
pasiūlymais. Valstybės narės taip pat 
turėtų plėtoti įgytų įgūdžių ir
kompetencijos pripažinimo sistemas.

Or. en

Pakeitimas 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl darbdavių pageidaujamo geografinio 
ir tarpvalstybinio mobilumo neturi blogėti 
darbo sąlygos ir mažėti pensijos bei 
nedarbo išmokos. Geografinis mobilumas 
jokiu būdu neturi sumažinti socialinių 
standartų.

Or. en

Pakeitimas 230
Dovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokyklose, įmonėse ir valdžios 
institucijose turėtų būti skatinamos 
veiksmingos visiems prieinamo mokymosi 
visą gyvenimą strategijos, įskaitant 
atitinkamas paskatas ir išlaidų 
pasidalijimo mechanizmus, siekiant remti 
nepertraukiamą dirbančiųjų, ypač žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus 
darbuotojų, dalyvavimą tęstiniame 
mokymesi ir darbo vietoje 
organizuojamuose profesinio mokymo 
kursuose.
Valstybės narės turėtų parengti 
individualius karjeros planus, kuriais 
remiantis būtų pasiūlyti mokymai darbo 
ieškantiems žmonėms.
Reikėtų užtikrinti tinkamą perėjimą prie 
ekologiškų darbo vietų, sudarant sąlygas 
sklandžiai pereiti į ekologiškus sektorius 
perkvalifikavus darbuotojus, ir skirti 
paramą nacionaliniu ir regioniniu 
lygmeniu.
Visi žmogiškieji ištekliai, įgūdžiai ir žinios 
turėtų būti panaudoti suteikiant moterims 
lygias tęstinio mokymosi ir mokymosi visą 
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gyvenimą galimybes.

Or. en

Pakeitimas 231
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija į visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi programą turėtų įtraukti 
devintąjį pagrindinį gebėjimą, susijusį su 
aplinka, klimato kaita ir tvariu vystymusi, 
kuris yra labai svarbus žinių visuomenėje.

Or. en

Pakeitimas 232
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu, ir vengti skirstymo 
pagal lytis siūlant kokybišką darbo vietą ir 
suteikiant mokymosi galimybes. Bendrais 
finansiniais vyriausybių, asmenų ir 
darbdavių indėliais turėtų būti skatinamos 
investicijos į žmogiškųjų išteklių vystymą, 
įgūdžių tobulinimą ir dalyvavimą 
mokymosi visą gyvenimą programose.
Siekdamos remti jaunimą, ypač nedirbantį 
ar nesimokantį, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su socialiniais 
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darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

partneriais, turėtų priimti programas, 
kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Siekiant užtikrinti 
subalansuotą darbo rinkos politiką ypač 
svarbu, kad būtų sukurtos geresnės darbo 
vietos ir užtikrintos teisingos pajamos bei 
aukštas sveikatos apsaugos lygis. 
Reguliariai stebint įgūdžių tobulinimo ir 
reikiamų įgūdžių prognozavimo politikos 
rezultatus, turėtų būti lengviau nustatyti 
tobulintinas sritis, taip pat reikia užtikrinti, 
kad švietimo ir mokymo sistemos greičiau 
reaguoti į darbo rinkos poreikius. Šiems 
tikslams remti valstybės narės turėtų iki 
galo panaudoti ES lėšas.

Or. de

Pakeitimas 233
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių 
indėliais turėtų būti skatinamos 
investicijos į žmogiškųjų išteklių vystymą, 
įgūdžių tobulinimą ir dalyvavimą
mokymosi visą gyvenimą programose. 
Siekdamos remti jaunimą, ypač nedirbantį 
ar nesimokantį, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, turėtų priimti programas, 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su geresniu sistemingu 
informavimu apie naujas darbo vietas ir 
galimybes, skatinti verslumą ir gerinti 
kokybės reikalavimų nustatymą. 
Žmogiškųjų išteklių vystymo ir 
kvalifikacijos kėlimo bei mokymosi
procesai turi būti finansuojami bendrais 
finansiniais asmenų, darbdavių ir 
vyriausybių indėliais. Visiems ir visada 
būtina užtikrinti kokybišką bendrojo 
lavinimo ir profesinį mokymą bei anksti 
mokyklą palikusių asmenų sugrąžinimą į 
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kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į 
darbo rinkos poreikius. Šiems tikslams 
remti valstybės narės turėtų iki galo 
panaudoti ES lėšas.

švietimo sistemą.

Valstybės narės investicijas į švietimą 
turėtų nukreipti tokiu būdu, kad būtų 
pasiektas darbingos visuomenės 
kvalifikacijos kėlimo tikslas, taip pat 
atsižvelgiant į savišvietą ir neformalųjį 
mokymąsi. Įgyvendinant reformas, 
susijusias su įsidarbinimo galimybių 
gerinimu, ypač reikėtų siekti užtikrinti, 
kad vykdant mokymo programas ir 
gilinant žinias informacinių technologijų 
ir ryšių (IRT) srityje būtų įgyjami 
pagrindiniai gebėjimai, kurie žinių 
ekonomikos sąlygomis reikalingi 
kiekvienam darbuotojui. Reikėtų imtis 
priemonių, kad jaunimo ir mokytojų 
judumas mokymosi tikslais taptų norma.
Valstybės narės turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų atvirumą ir adekvatumą, 
ypač įgyvendindamos nacionalines 
kvalifikacijų sistemas, suteikiančias 
galimybę taikyti lanksčius mokymosi 
būdus, ir gerindamos bendrojo bei 
profesinio lavinimo sektorių partnerystę 
su darbo sektoriumi, siekiant žymiai 
padidinti aukštesnio lygio išsilavinimo bei 
profesinio mokymo dalį.

Or. en
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Pakeitimas 234
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą, prireikus teikiant mokestines 
lengvatas ar socialines paskatas, arba 
suteikti tolesnio išsilavinimo ir mokymosi 
galimybes, įskaitant stažuotes, taip pat 
greitai reaguoti, kai jaunimas netenka 
darbo, įskaitant asmeninės paramos 
galimybę. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas. Siekiant šio tikslo valstybės 
narės turėtų imtis iniciatyvos ir skelbti 
informaciją apie tokio finansavimo 
paskirtį ir lėšų naudojimo sąlygas.

Or. fr
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Pakeitimas 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Būtina parengti modelius, kuriais 
remiantis valstybė, darbdaviai ir 
darbuotojai galėtų pasidalinti atsakomybę 
už nenutrūkstamą įgūdžių tobulinimą.
Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Siekiant užtikrinti 
lyčių lygybę ir darbo rinkos pasiūlą labai 
svarbu sudaryti sąlygas moterims ir 
mergaitėms patekti į tuos sektorius, 
kuriuose moterų yra per mažai, ir nugalėti 
šiose profesijose vis dar paplitusius 
stereotipus. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Nacionaliniai 
biudžetai ir ES biudžetas, įskaitant 
Europos socialinį fondą ir Europos 
globalizacijos fondą, turėtų būti 
koordinuojami ir panaudojami siekiant 
padėti darbo jėgai prisitaikyti prie tvarios 
ekonomikos sąlygų. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
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būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Or. en

Pakeitimas 236
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių 
indėliais turėtų būti skatinamos 
investicijos į žmogiškųjų išteklių vystymą, 
įgūdžių tobulinimą ir dalyvavimą
mokymosi visą gyvenimą programose. 
Siekdamos remti jaunimą, ypač nedirbantį 
ar nesimokantį, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, turėtų priimti programas, 
kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į 
darbo rinkos poreikius. Šiems tikslams 
remti valstybės narės turėtų iki galo 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir pilietine visuomene valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su geresniu sistemingu 
informavimu apie naujas darbo vietas ir 
galimybes, skatinti verslumą ir gerinti 
kokybės reikalavimų nustatymą. 
Žmogiškųjų išteklių vystymo ir 
kvalifikacijos kėlimo bei mokymosi 
procesai turėtų būti finansuojami 
bendrais finansiniais asmenų, darbdavių 
ir vyriausybių indėliais. Visiems ir visada 
būtina užtikrinti kokybišką bendrojo 
lavinimo ir profesinį mokymą bei anksti 
mokyklą palikusių asmenų sugrąžinimą į 
švietimo sistemą. Valstybės narės turėtų 
nukreipti investicijas į švietimą ir didinti 
jų veiksmingumą ir efektyvumą tokiu 
būdu, kad būtų pasiektas darbingos 
visuomenės kvalifikacijos kėlimo tikslas.
Įgyvendinant reformas, susijusias su 
įsidarbinimo galimybių gerinimu, ypač 
reikėtų siekti užtikrinti, kad vykdant 
mokymo programas ir gilinant žinias 
informacinių technologijų ir ryšių (IRT) 
srityje būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam 
darbuotojui. Reikėtų imtis priemonių, kad 
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panaudoti ES lėšas. jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės 
turėtų gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines 
kvalifikacijų sistemas, suteikiančias 
galimybę taikyti lanksčius mokymosi 
būdus, ir gerindamos bendrojo bei 
profesinio lavinimo sektorių partnerystę 
su darbo sektoriumi, siekiant žymiai 
padidinti aukštesnio lygio išsilavinimo bei 
profesinio mokymo dalį.

Or. en

Pakeitimas 237
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu, investicijų į naujoves, 
kurios padėtų sukurti darbo vietas tiek 
tyrimų, tiek vėlesnio įgyvendinimo etapu,
skatinimu ir geresniu reikiamų įgūdžių 
numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant kokybiškas
stažuotes, suteikiančias būtinas socialines 
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būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

garantijas, taip pat greitai reaguoti, kai 
jaunimas netenka darbo. Reguliariai stebint 
įgūdžių tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Or. el

Pakeitimas 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, ir 
atitinkamomis skatinančiomis 
priemonėmis, verslo atstovų skatinimu 
dalyvauti švietimo, mokymo ir tęstinio 
mokymosi procesuose ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių ir darbdavių indėliais turėtų 
būti skatinamos investicijos į personalo 
planavimą ir vystymą, įgūdžių tobulinimą 
ir dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą 
programose. Siekdamos remti jaunimą, 
ypač nedirbantį ar nesimokantį, valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, turėtų priimti programas, 
kuriomis būtų siekiama padėti jauniems 
žmonėms, baigusiems mokyklą ir 
nebaigusiems jos, rasti pirmąjį darbą arba 
suteikti tolesnio išsilavinimo ir mokymosi 
galimybes, įskaitant stažuotes, taip pat 
greitai reaguoti, kai jaunimas netenka 
darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
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mokymo sistemos greičiau reaguotų į 
darbo rinkos poreikius. Šiems tikslams 
remti valstybės narės turėtų iki galo 
panaudoti ES lėšas.

tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos būtų labiau orientuotos 
į darbo rinkos sektorių augimą ateityje. 
Šiems tikslams remti valstybės narės turėtų 
iki galo panaudoti ES lėšas.

Or. de

Pakeitimas 239
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Stiprinant švietimo 
įstaigų ir verslo atstovų bendradarbiavimą 
būtų galima užtikrinti, kad švietimo 
sistemos priemonės ir darbo rinkos 
poreikiai būtų geriau suderinti. Bendrais 
finansiniais vyriausybių, asmenų ir 
darbdavių indėliais turėtų būti skatinamos 
investicijos į žmogiškųjų išteklių vystymą, 
įgūdžių tobulinimą ir dalyvavimą 
mokymosi visą gyvenimą programose. 
Siekdamos remti jaunimą, ypač nedirbantį 
ar nesimokantį, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, turėtų priimti programas, 
kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant apmokamą
stažuotes, taip pat greitai reaguoti, kai 
jaunimas netenka darbo. Reguliariai stebint 
įgūdžių tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
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valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Or. nl

Pakeitimas 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
kurios leistų įgyti profesinių įgūdžių ir 
suteiktų galimybę įsidarbinti, taip pat 
greitai reaguoti, kai jaunimas netenka 
darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
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ES lėšas. rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Or. pl

Pakeitimas 241
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, verslo atstovais ir visomis 
suinteresuotomis šalimis valstybės narės 
turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, vyresnio amžiaus žmones, ypač 
nedirbančius ar nesimokančius, valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, jeigu reikia, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes ir 
neprofesinį mokymą visų amžiaus grupių 
asmenims, taip pat greitai reaguoti, kai 
jaunimas netenka darbo. Reguliariai stebint 
įgūdžių tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
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ES lėšas.

Or. en

Pakeitimas 242
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir geresniu reikiamų 
įgūdžių numatymu. Bendrais finansiniais 
vyriausybių, asmenų ir darbdavių indėliais 
turėtų būti skatinamos investicijos į 
žmogiškųjų išteklių vystymą, įgūdžių 
tobulinimą ir dalyvavimą mokymosi visą 
gyvenimą programose. Siekdamos remti 
jaunimą, ypač nedirbantį ar nesimokantį, 
valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, turėtų priimti 
programas, kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir verslo atstovais valstybės 
narės turėtų gerinti mokymosi galimybes, 
išsilavinimo ir karjeros planavimą, 
derindamos jį su sistemingu informavimu 
apie naujas darbo vietas ir galimybes, 
verslumo skatinimu ir MVĮ vystymu, taip 
pat geresniu reikiamų įgūdžių numatymu. 
Bendrais finansiniais vyriausybių, asmenų 
ir darbdavių indėliais turėtų būti 
skatinamos investicijos į žmogiškųjų 
išteklių vystymą, įgūdžių tobulinimą ir 
dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą 
programose. Siekdamos remti jaunimą, 
ypač nedirbantį ar nesimokantį, valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, turėtų priimti programas, 
kuriomis būtų siekiama padėti 
dabartiniams absolventams rasti pirmąjį 
darbą arba suteikti tolesnio išsilavinimo ir 
mokymosi galimybes, įskaitant stažuotes, 
taip pat greitai reaguoti, kai jaunimas 
netenka darbo. Reguliariai stebint įgūdžių 
tobulinimo ir reikiamų įgūdžių 
prognozavimo politikos rezultatus, turėtų 
būti lengviau nustatyti tobulintinas sritis, 
taip pat reikia užtikrinti, kad švietimo ir 
mokymo sistemos greičiau reaguoti į darbo 
rinkos poreikius. Šiems tikslams remti 
valstybės narės turėtų iki galo panaudoti 
ES lėšas.

Or. en
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Pakeitimas 243
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų daugiau investuoti 
į transporto, energetikos, 
telekomunikacijų ir IT infrastruktūrą ir 
visapusiškai pasinaudoti Europos 
struktūriniais fondais, kurių taisykles 
turėtų būti skaidrios, o procedūros 
supaprastintos siekiant paskatinti galimus 
naudotojus dalyvauti ES finansuojamose 
programose. To siekdamos valstybės narės 
turėtų kurti savo sanglaudos politikos ir 
kitų esamų politikos sričių sąveiką 
laikydamosi integruoto požiūrio, kadangi 
sanglauda suteikia galios, suteikia 
galimybių naudoti nepanaudotą 
potencialą, mažina struktūrinius 
skirtumus tarp šalių ir regionų, išplečia 
Sąjungos regionų augimą bei padidina jų 
konkurencingumą globalizuotame 
pasaulyje, kompensuoja pasaulio 
ekonomikos krizės padarinius ir kuria 
Sąjungos socialinį kapitalą.

Or. de

Pakeitimas 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų švietimo sistemos darbuotojų 
profesijos, pradedant darželio 
auklėtojomis, turi būti labiau pripažintos 
sukuriant priimtinas darbo sąlygas, 
užtikrinant tęstinį kvalifikacijos kėlimą ir 
įgyvendinant kvotas pagal lytį.
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Or. en

Pakeitimas 245
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų skatinti jaunų 
asmenų vykdomą mokslinių tyrimų veiklą 
siūlydama mokslinių tyrimų subsidijas ir 
galimybes tarptautiniam judumui 
programomis, kurios finansuojamos iš 
Europos socialinio fondo.

Or. en

Pakeitimas 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant naikinti nesaugias ir prastos 
kokybės darbo vietas, nesveiką 
konkurenciją ir mokesčių slėpimą 
Europos Sąjungoje, valstybės narės turėtų 
sukurti visos Europos masto požiūrį, 
kuriuo būtų siekiama užtikrinti darbo 
kokybę, gerinti labiausiai pažeidžiamų 
asmenų darbo sąlygas ir kovoti su 
socialiniu dempingu. Valstybės narės, 
glaudžiai bendradarbiaudamos su 
socialiniais partneriais, privalo sustiprinti 
nutarimų įgyvendinimą, stebėjimą, 
kontrolę ir sankcijas, tvarių darbo vietų 
kūrimą bei strategiją, skirtą tvarioms ir 
ekologiškomis darbo vietoms kurti.

Or. en
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Pakeitimas 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos remti jaunimą, ypač nedirbantį 
ar nesimokantį, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais ir pilietine visuomene, turėtų 
patvirtinti sistemas, kuriomis būtų 
siekiama padėti dabartiniams 
absolventams rasti pirmąjį darbą arba 
suteikti tolesnio išsilavinimo ir mokymosi 
galimybes, įskaitant stažuotes, o taip pat 
greitai reaguoti, kai jaunimas netenka 
darbo.

Or. en

Pakeitimas 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reguliariai stebint įgūdžių tobulinimo ir 
reikiamų įgūdžių prognozavimo politikos 
rezultatus, turėtų būti lengviau nustatyti 
tobulintinas sritis, taip pat reikia 
užtikrinti, kad švietimo ir mokymo 
sistemos greičiau reaguoti į darbo rinkos 
poreikius. Šiems tikslams remti valstybės 
narės turėtų iki galo panaudoti ES lėšas.

Or. en

Pakeitimas 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 d pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų skatinti pagal Europos 
susitarimus mokyklose, verslo vienetuose, 
valdžios institucijose ir namuose 
kuriamas visiems prieinamo mokymosi 
visą gyvenimą strategijas, įskaitant 
atitinkamas paskatas ir išlaidų 
pasidalijimo mechanizmus, kuo būtų  
skatinamas nuolatinis mokymasis ir 
mokymasis darbo vietoje visą gyvenimą, 
ypač žemos kvalifikacijos ir vyresnio 
amžiaus darbuotojų atveju. Glaudesnis 
švietimo, mokymo ir mokymosi visą 
gyvenimą bendradarbiavimas 
neatsiejamai priklauso nuo naujovių bei 
lygių galimybių.Tokį bendradarbiavimą 
būtina finansuoti bent jau 7 % BVP.
Švietimas ir lavinimas asmenims suteiktų 
kvalifikacijas ir sugebėjimus, kurie 
reikalingi ilgalaikei perspektyvai darbo 
rinkoje.
Reaguojant į naujus profesinius 
poreikius, svarbiausius gebėjimus ir 
būsimus įgūdžių reikalavimus reikėtų 
gerinti kvalifikacijų numatymą ir 
skaidrumą, veiksmingą jų pripažinimą 
tarpvalstybiniu mastu ir įteisinti 
neformalų bei savarankišką mokymąsi.  
Visi žmogiškieji ištekliai, įgūdžiai ir žinios 
turėtų būti panaudoti suteikiant moterims 
lygias tęstinio mokymosi ir mokymosi visą 
gyvenimą galimybes. Iki 2014 m. 
papildomai ne mažiau kaip 15 % 
suaugusiųjų turėtų dalyvauti mokymosi 
visą gyvenimą procese. Darbdaviai privalo 
būti įpareigoti leisti ir remti aukštajį 
mokymą visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi apimtyje bei skatinti amžiumi 
paremtų darbo vietų kūrimą. Profesinis 
lavinimas turi padidinti įdarbinimo 
galimybes įmonių uždarymo atveju.
Švietimas turėtų būti nemokamas.

Or. en
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Pakeitimas 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 gairės 2 e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įsipareigoja pritaikyti, 
papildyti, koordinuoti ir koreguoti savo 
nacionalinius tikslus savo šalyse ir 
tarpusavyje taip, kad sumažėtų regionų 
ekonominio vystymosi disbalansas..

Or. en

Pakeitimas 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 a gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a gairė: Tvarus darbo vietų kūrimas ir 
strategija tvarių ir ekologiškų darbo vietų 
kūrimui
Norint kurti pažangesnę, tvaresnę ir visą 
apimančią ekonomiką ES būtina 
ekologiška darbo strategija, pagal kurią 
būtų užtikrintas įgūdžių ugdymas, darbo 
vietos pritaikymas ir visuomenės 
pertvarka;
Pagal šią strategiją taip pat turėtų būti 
numatytos pažangios investicijos siekiant 
kurti naujas ekologiškas darbo vietas, 
paskatos dabartines darbo vietas paversti 
ekologiškomis darbo vietomis, investicijos, 
skirtos profesiniam mokymui ir visą 
gyvenimą trunkančiam mokymuisi, 
siekiant skatinti darbuotojus tobulėti ir 
sudaryti jiems sąlygas prireikus pakeisti 
darbo pobūdį. Taip pat turėtų būti 
įtrauktas pagrindų susitarimas dėl 
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saugumo pereinamuoju laikotarpiu, 
įskaitant teisę į mokymą ir pakankamą 
socialinę apsaugą darbo 
persikvalifikavimo laikotarpiu, socialinių 
partnerių susitarimas dėl teisės į visą 
gyvenimą trunkantį mokymąsi ir profesinį 
mokymą darbo vietoje, bei numatyta 
parama siekiant ugdyti atitinkamus 
įgūdžius ir užtikrinti darbo vietų 
organizavimą visose srityse;
Valstybės narės ir ES darbo vietų kūrimo 
pastangas turėtų sutelkti ties parama 
įmonėms ir darbuotojams pereinant nuo 
nykstančių pramonės sričių į darbo vietas 
sektoriuose, kuriuose kuriamos naujos ir 
tvarios darbo vietos, kurti paramos 
infrastruktūrą naujoms ekonomikos 
sritims, turinčioms potencialo kurti 
tvarias darbo vietas, investuoti į 
kvalifikacijos kėlimą, inovacijas ir 
tyrimus, ypač MVĮ, kurios pasižymi kaip 
didžiausia darbo rinkos varomoji jėga. 
Taip pat stiprinti bendros svarbos 
paslaugų darbo vietų potencialą, darbo 
vietų kūrimą siejant su teigiamais aktyvios 
įtraukties aspektais ir derinti viešas 
investicijas su tvariu, kokybišku darbu.

Or. en

Pakeitimas 252
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 a gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a gairė: Socialinės ir ekonominės 
sanglaudos politikos stiprinimas remiant 
užimtumą.
Valstybės narės įsipareigoja pritaikyti, 
papildyti, koordinuoti ir koreguoti savo 
nacionalinius tikslus savo šalyse ir 
tarpusavyje taip, kad sumažėtų regionų 
ekonominio vystymosi disbalansas.
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Valstybės narės žino, kad sanglaudos 
politika yra veiksminga ir palaikanti, 
tačiau derinant regionų ypatumus, 
remiant regionus, kad jie nugalėtų savo 
socialinius ir ekonominius sunkumus, ir 
mažinant jų skirtumus, gairėms 
nepajungta priemonė. 
Integruoto požiūrio, daugiapakopio 
valdymo ir partnerystės principai turėtų 
sudaryti valdymo pagrindą ir tapti šios 
strategijos dalimi, o regioninis ir vietos 
lygmuo turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį 
kaip priemonės, kuriomis butu pasiekiami 
daugybė Sąjungoje gyvenančių ir 
gaminančių ekonominių bei socialinių 
veikėjų, ypač MVĮ.  
Taigi sanglaudos politika yra ne tik 
stabilių finansinių asignavimų šaltinis, 
bet kartu ir galinga ekonominio vystymosi 
priemonė, taigi, ir užimtumo priemonė 
visiems Sąjungos regionams. 
Valstybės narės turėtų daugiau investuoti 
į transporto, energetikos, 
telekomunikacijų ir IT infrastruktūras bei 
visapusiškai pasinaudoti Europos 
struktūriniais fondais. 
Potencialių naudos gavėjų dalyvavimas 
Sąjungos bendrai finansuojamose 
programose turėtų būti skatinamas 
supaprastinant tiekimo sistemas. 
To siekdamos valstybės narės turėtų kurti 
savo sanglaudos politikos ir kitų esamų 
politikos sričių sąveiką laikydamosis 
integruoto požiūrio, kadangi sanglauda –
tai ne išlaidos, o ji suteikia galios, suteikia 
galimybių naudoti nepanaudotą 
potencialą, mažina struktūrinius 
skirtumus tarp šalių ir regionų, išplečia 
Sąjungos regionų augimą bei padidina jų 
konkurencingumą globalizuotame 
pasaulyje, kompensuoja pasaulio 
ekonomikos krizės padarinius ir kuria 
Sąjungos socialinį kapitalą.

Or. en
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Pakeitimas 253
Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 a gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a gairė: Sanglaudos politikos 
reformavimas ir stiprinimas remiant 
užimtumą. 
Valstybės narės įsipareigoja pritaikyti, 
papildyti, koordinuoti ir koreguoti savo 
nacionalinius tikslus savo šalyse ir 
tarpusavyje taip, kad sumažėtų regionų 
ekonominio vystymosi disbalansas.
Valstybės narės žino, kad sanglaudos 
politika yra veiksminga ir palaikanti, 
tačiau derinant regionų ypatumus, 
remiant regionus, kad jie nugalėtų savo 
socialinius ir ekonominius sunkumus, ir 
mažinant jų skirtumus, gairėms 
nepajungta priemonė. Integruoto 
požiūrio, daugiapakopio valdymo ir 
partnerystės principai turėtų sudaryti 
valdymo pagrindą ir tapti šios strategijos 
dalimi, o regioninis ir vietos lygmuo 
turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį kaip 
priemonės, padėsiančios daugybei 
ekonominių ir socialinių subjektų, ypač 
MVĮ, gyventi ir gaminti Sąjungoje. Taigi 
sanglaudos politika yra ne tik stabilių 
finansinių asignavimų šaltinis, bet kartu 
ir galinga ekonominio vystymosi 
priemonė, taigi, ir užimtumo priemonė 
visiems Sąjungos regionams. 
Valstybės narės turėtų daugiau investuoti 
į transporto, energetikos, 
telekomunikacijų ir IT infrastruktūrą ir 
visapusiškai pasinaudoti Europos 
struktūriniais fondais, kurių taisykles ir 
procedūras reikėtų suderinti siekiant 
supaprastinti tiekimo sistemas ir 
paskatinti galimus naudotojus dalyvauti 
bendrai su Sąjunga finansuojamose 
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programose. To siekdamos valstybės narės 
turėtų kurti savo sanglaudos politikos ir 
kitų esamų politikos sričių sąveiką 
laikydamosi integruoto požiūrio, kadangi 
sanglauda – tai ne išlaidos, o ji suteikia 
galios, suteikia galimybių naudoti 
nepanaudotą potencialą, mažina 
struktūrinius skirtumus tarp šalių ir 
regionų, išplečia Sąjungos regionų 
augimą bei padidina jų konkurencingumą 
globalizuotame pasaulyje, kompensuoja 
pasaulio ekonomikos krizės padarinius ir 
kuria Sąjungos socialinį kapitalą.

Or. es

Pakeitimas 254
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 8 a gairė (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a gairė: Sanglaudos politikos 
reformavimas ir stiprinimas remiant 
užimtumą
Valstybės narės įsipareigoja pritaikyti, 
papildyti, koordinuoti ir koreguoti savo 
nacionalinius tikslus savo šalyse ir 
tarpusavyje taip, kad sumažėtų regionų 
ekonominio vystymosi disbalansas.
Valstybės narės žino, kad sanglaudos 
politika yra veiksminga ir palaikanti, 
tačiau derinant regionų ypatumus, 
remiant regionus, kad jie nugalėtų savo 
socialinius ir ekonominius sunkumus, ir 
mažinant jų skirtumus, gairėms 
nepajungta priemonė. Integruoto 
požiūrio, daugiapakopio valdymo ir 
partnerystės principai turėtų sudaryti 
valdymo pagrindą ir tapti šios strategijos 
dalimi, o regioninis ir vietos lygmuo 
turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį kaip 
priemonės, padėsiančios daugybei 
ekonominių ir socialinių subjektų, ypač 
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MVĮ, gyventi ir gaminti Sąjungoje. Taigi 
sanglaudos politika yra ne tik stabilių 
finansinių asignavimų šaltinis, bet kartu 
ir galinga ekonominio vystymosi 
priemonė, taigi, ir užimtumo priemonė 
visiems Sąjungos regionams.
Valstybės narės turėtų daugiau investuoti 
į transporto, energetikos, 
telekomunikacijų ir IT infrastruktūrą ir 
visapusiškai pasinaudoti Europos 
struktūriniais fondais, kurių taisykles ir 
procedūras reikėtų suderinti siekiant 
supaprastinti tiekimo sistemas ir 
paskatinti galimus naudotojus dalyvauti 
bendrai su Sąjunga finansuojamose 
programose. Norint šito pasiekti, valstybės 
narės turėtų sukurti įvairių finansinių 
priemonių junginius ir papildomumą, 
siekiant įgyvendinti ES 2020 m. 
strategijos vardan pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslus bei 
veiksmingiau remti skurdžiausius 
mikroregionus ir pažeidžiamiausias 
grupes, susiduriančias su įvairaus 
lygmens sudėtiniais sunkumais, kadangi 
sanglauda – tai ne išlaidos, o ji suteikia 
galios, suteikia galimybių naudoti 
nepanaudotą potencialą, mažina 
struktūrinius skirtumus tarp šalių ir 
regionų, išplečia Sąjungos regionų 
augimą bei padidina jų konkurencingumą 
globalizuotame pasaulyje, kompensuoja 
pasaulio ekonomikos krizės padarinius ir 
kuria Sąjungos socialinį kapitalą.

Or. en

Pakeitimas 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 gairė. Visų lygių švietimo ir mokymo 9 gairė. Visų lygių švietimo ir mokymo 
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sistemų veikimo tobulinimas ir aukštąjį 
išsilavinimą turinčiųjų skaičiaus didinimas

sistemų tobulinimas ir aukštąjį išsilavinimą 
turinčiųjų skaičiaus didinimas

Or. en

Pakeitimas 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės 
turėtų gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo bei vėlesnio mokymo sistemas, 
pirmiausia kad pagerintų ES darbo jėgos 
įgūdžių lygį ir kad žmonės galėtų greitai 
duoti atsaką besikeičiančiam darbo 
pasauliui. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais būtų palengvintas. Valstybės narės 
turėtų gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
atvirus mokymosi būdus, įskaitant skirtus 
pagyvenusiems asmenims ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
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atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos. 

besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos. Žmonėms, kurie dėl įvairių 
priežasčių negali dalyvauti šiose 
sistemose, būtina užtikrinti socialinę 
apsaugą siekiančią daugiau nei apsauga 
nuo skurdo. Žmonėms, kurie dėl ligos 
ir(arba) neįgalumo negali užsiimti savo 
ankstesne veikla, būtina suteikti tolimesnį 
specialų mokymą ir (arba) 
perkvalifikavimo priemones.

Or. de

Pakeitimas 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 

Švietimo ir mokslinių tyrimų priemonės 
turėtų tapti centrine ES vystymosi 
strategijos dalimi, keliant švietimo ir 
mokymų standartus vadovaujantis 
meistriškumo ir sąžiningumo principais 
bei siekiant sukurti naują, į mokymą 
orientuotą švietimo modelį, visiems
užtikrinantį kokybišką išsilavinimą ir 
mokymą ir kuriuo būtų gerinami švietimo 
rezultatai. Valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
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jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
žymiai padidinant investicijas į mokslinius 
tyrimus ir plėtrą bei pasinaudojant 
Septintosios bendrosios programos 
laikotarpio peržiūra ir naujos 
daugiametės finansinės programos 
įsteigimu, šalia kitų tikslų siekiant skatinti 
galimybes įsidarbinti, mokytis visą 
gyvenimą ir gerinti IRT įgūdžius. Reikėtų 
imtis priemonių, kad jaunimo ir mokytojų 
judumas mokymosi tikslais taptų norma. 
Valstybės narės turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų atvirumą ir adekvatumą, 
ypač įgyvendindamos nacionalines 
kvalifikacijų sistemas, suteikdamos 
galimybė taikyti lanksčius mokymosi 
būdus ir plėtodamos švietimo ir (arba) 
mokymo sektoriaus partnerystę su darbo 
sektoriumi. Todėl reikėtų didinti mokytojo 
profesijos patrauklumą. Aukštasis mokslas 
turėtų tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Or. it

Pakeitimas 258
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
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pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie ekologiškos ir žinių 
ekonomikos sąlygomis reikalingi 
kiekvienam individui, visų pirma kiek tai 
susiję su galimybe įsidarbinti, toliau 
mokytis arba IRT įgūdžiais. Tokiomis 
sąlygomis tvaraus vystymosi aspektai 
turėtų būti įtraukti ne tik į su aplinka 
susijusių darbų mokymo programas, bet ir 
į visas mokymo programas visuose 
švietimo lygmenyse ir jie turėtų būti 
privaloma finansavimo sąlyga. Valstybės 
narės ir socialiniai partneriai turėtų 
bendrai prisiimti atsakomybę už 
prevencinį pertvarkymo valdymą. Reikėtų 
imtis priemonių, kad jaunimo ir mokytojų 
judumas mokymosi tikslais taptų norma. 
Valstybės narės turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų atvirumą ir adekvatumą,
ypač įgyvendindamos nacionalines 
kvalifikacijų sistemas, suteikdamos 
galimybė taikyti lanksčius mokymosi 
būdus ir plėtodamos švietimo ir (arba) 
mokymo sektoriaus partnerystę su darbo 
sektoriumi. Todėl reikėtų didinti mokytojo 
profesijos patrauklumą. Aukštasis mokslas 
turėtų tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Or. en
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Pakeitimas 259
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Panašiai, būtų 
pageidautina plėtoti tokio mokymą 
aukštojo lavinimo apimtyje.Valstybės 
narės turėtų gerinti švietimo ir mokymo 
sistemų atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi.Valstybės 
pagalba aukštojo mokslo įstaigoms turėtų 
būti susieta su reikalavimu steigti 
partnerystes su įmonėmis. Todėl reikėtų 
didinti mokytojo profesijos patrauklumą. 
Aukštasis mokslas turėtų tapti atviresnis 
netradiciniams besimokantiesiems, o 
aukštojo arba atitinkamo mokslo studentų 
skaičius turėtų padidėti. Siekdamos 
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sumažinti nedirbančių ir nesimokančių 
jaunų žmonių skaičių, valstybės narės 
turėtų imtis visų reikiamų žingsnių, kad 
būtų užkirstas kelias nebaigti mokyklos.

Or. fr

Pakeitimas 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Įpatingą dėmesį reikia suteikti 
švietimo kokybei ir (aukštojo lavinimo 
sektoriuje) studijų orientavimui pagal 
darbo rinkos reikalavimus, siekiant 
apriboti absolventų nedarbą.  Reformomis 
reikėtų siekti užtikrinti, kad būtų įgyjami 
pagrindiniai gebėjimai, kurie žinių 
ekonomikos sąlygomis reikalingi 
kiekvienam individui, visų pirma kiek tai 
susiję su galimybe įsidarbinti, toliau 
mokytis arba IRT įgūdžiais. Reikėtų imtis 
priemonių, kad jaunimo ir mokytojų 
judumas mokymosi tikslais taptų norma. 
Valstybės narės turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų atvirumą ir adekvatumą, 
ypač įgyvendindamos nacionalines 
kvalifikacijų sistemas, suteikdamos 
galimybė taikyti lanksčius mokymosi 



AM\820832LT.doc 175/210 PE442.935v02-00

LT

tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

būdus ir plėtodamos švietimo ir (arba) 
mokymo sektoriaus partnerystę su darbo 
sektoriumi. Todėl reikėtų didinti mokytojo 
profesijos patrauklumą. Aukštasis mokslas 
turėtų tapti atviresnis netradiciniams
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Or. pl

Pakeitimas 261
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Suteikiant kokybiško profesinio 
mokymo ir tolimesnio mokymo galimybes, 
atliekamais veiksmais reikėtų vengti 
suskirstymo pagal lytis. Veiksmų reikėtų 
imtis visuose sektoriuose (nuo 
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo iki 
aukštojo mokslo, profesinio lavinimo ir 
mokymo bei suaugusiųjų mokymo), taip 
pat atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 



PE442.935v02-00 176/210 AM\820832LT.doc

LT

atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos. 

jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos. 

Or. de

Pakeitimas 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
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sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems – pagyvenusiems 
asmenims, moterims grižtančioms į darbo 
rinką po motinystės atostogų arba 
neįgaliems asmenims, o švietimo ir 
mokymų, kurių tikslas yra įgyti profesinių 
įgūdžių reguojant į darbo rinkos poreikį 
studentų skaičius turėtų padidėti. 
Siekdamos sumažinti nedirbančių ir 
nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Or. pl

Pakeitimas 263
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų dar 
daugiau išeklių investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
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poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti (įtraukiant ir mokymus 
atliekančio personalo vertinimo sistemas, 
paremtas objektyviais kriterijais), kad būtų 
įgyjami pagrindiniai gebėjimai, kurie žinių 
ekonomikos sąlygomis reikalingi 
kiekvienam individui, visų pirma kiek tai 
susiję su galimybe įsidarbinti, toliau 
mokytis arba IRT įgūdžiais. Reikėtų imtis 
priemonių, kad jaunimo ir mokytojų 
judumas mokymosi tikslais taptų norma. 
Valstybės narės turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų atvirumą ir adekvatumą, 
ypač įgyvendindamos nacionalines 
kvalifikacijų sistemas, suteikdamos 
galimybė taikyti lanksčius mokymosi 
būdus ir plėtodamos švietimo ir (arba) 
mokymo sektoriaus partnerystę su darbo 
sektoriumi. Todėl reikėtų didinti mokytojo 
profesijos patrauklumą, mokytojų 
kvalifikacijas keliant nuolatinėmis 
investicijomis į tolimesnį mokymą visose 
srityse. Aukštasis mokslas turėtų tapti 
atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti
mokyklos.

Or. it

Pakeitimas 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 1 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų 
veiksmingai investuoti į švietimo ir 
mokymo sistemas, pirmiausia kad 
pagerintų ES darbo jėgos įgūdžių lygį ir 
kad žmonės galėtų greitai reaguoti į 
besikeičiančius šiuolaikinių darbo rinkų 
poreikius. Veiksmų reikėtų imtis visuose 
sektoriuose (nuo ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo, 
profesinio lavinimo ir mokymo bei 
suaugusiųjų mokymo), taip pat 
atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Siekdamos visiems užtikrinti kokybišką 
išsilavinimą ir mokymą ir gerinti švietimo 
rezultatus, valstybės narės turėtų vengti 
biudžeto sumažinimų ir veiksmingai 
investuoti į švietimo ir mokymo sistemas, 
pirmiausia kad pagerintų ES darbo jėgos 
įgūdžių lygį ir kad žmonės galėtų greitai 
reaguoti į besikeičiančius šiuolaikinių 
darbo rinkų poreikius. Veiksmų reikėtų 
imtis visuose sektoriuose (nuo 
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo iki 
aukštojo mokslo, profesinio lavinimo ir 
mokymo bei suaugusiųjų mokymo), taip 
pat atsižvelgiant į savimoką ir neformalųjį 
mokymą. Reformomis reikėtų siekti 
užtikrinti, kad būtų įgyjami pagrindiniai 
gebėjimai, kurie žinių ekonomikos 
sąlygomis reikalingi kiekvienam individui, 
visų pirma kiek tai susiję su galimybe 
įsidarbinti, toliau mokytis arba IRT 
įgūdžiais. Reikėtų imtis priemonių, kad 
jaunimo ir mokytojų judumas mokymosi 
tikslais taptų norma. Valstybės narės turėtų 
gerinti švietimo ir mokymo sistemų 
atvirumą ir adekvatumą, ypač 
įgyvendindamos nacionalines kvalifikacijų 
sistemas, suteikdamos galimybė taikyti 
lanksčius mokymosi būdus ir plėtodamos 
švietimo ir (arba) mokymo sektoriaus 
partnerystę su darbo sektoriumi. Todėl 
reikėtų didinti mokytojo profesijos 
patrauklumą. Aukštasis mokslas turėtų 
tapti atviresnis netradiciniams 
besimokantiesiems, o aukštojo arba 
atitinkamo mokslo studentų skaičius turėtų 
padidėti. Siekdamos sumažinti nedirbančių 
ir nesimokančių jaunų žmonių skaičių, 
valstybės narės turėtų imtis visų reikiamų 
žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Or. en
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Pakeitimas 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – 2020 m. sumažinti mokyklos 
nebaigusiųjų skaičių iki 10 %, kartu bent 
iki 40 % padidinti 30–34 m. amžiaus 
asmenų, baigusių aukštąjį arba atitinkamą 
mokslą, dalį.

Valstybės narės nustatys savo 
nacionalinius tikslus iki 2014 m. sumažinti 
mokyklos nebaigusiųjų skaičių iki 10 % ir 
kartu bent iki 40% padidinti 30–34 m. 
amžiaus asmenų, baigusių aukštąjį arba 
atitinkamą mokslą, dalį iki 2014 m. Būtina 
imtis tinkamų veiksmų užtikrinant, kad 
vidurinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu 
visiems būtų sudarytos galimybės 
dalyvauti visuomeninėje veikloje ir 
kiekvienas asmuo turėtų galimybes įgyti 
Tarptautinės standartizuotos švietimo 
klasifikacijos trečią kategoriją (ISCED3).

Or. en

Pakeitimas 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – 2020 m. sumažinti mokyklos 
nebaigusiųjų skaičių iki 10 %, kartu bent 
iki 40 % padidinti 30–34 m. amžiaus 
asmenų, baigusių aukštąjį arba atitinkamą
mokslą, dalį.

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – 2020 m. sumažinti mokyklos 
nebaigusiųjų skaičių iki 10 %, kartu bent 
iki 40 % padidinti 30–34 m. amžiaus 
asmenų, baigusių aukštąjį mokslą, dalį.

Or. de
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Pakeitimas 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 9 gairės 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – 2020 m. sumažinti mokyklos 
nebaigusiųjų skaičių iki 10 %, kartu bent 
iki 40 % padidinti 30–34 m. amžiaus 
asmenų, baigusių aukštąjį arba atitinkamą 
mokslą, dalį.

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – 2014 m. sumažinti mokyklos 
nebaigusiųjų skaičių iki 10 %, kartu bent 
iki 40 % padidinti 30–34 m. amžiaus 
asmenų, baigusių aukštąjį arba atitinkamą
mokslą, dalį.

Or. en

Pakeitimas 268
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 10 gairė. Socialinės įtraukties skatinimas ir 
kova su skurdu

 10 gairė. Socialinės įtraukties skatinimas 
ir kova su skurdu, ypač taikant 
integravimą į darbo rinką

Or. en

Pakeitimas 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 gairė. Socialinės įtraukties skatinimas ir
kova su skurdu

10 gairė. Kova su skurdu ir socialinės 
įtraukties bei apsaugos skatinimas

Or. en
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Pakeitimas 270
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustatys savo 
nacionalinius tikslus 25 % sumažinti 
žemiau nacionalinių skurdo ribų 
gyvenančių europiečių skaičių, padedant 
išbristi iš skurdo daugiau kaip 20 mln.
žmonių, ypač taikant užimtumo bei 
švietimo politikos priemones.

Or. en

Pakeitimas 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 

Siekiant šio tikslo, valstybės narės turėtų 
sustiprinti pastangas, skirtas skurdui 
mažinti , įskaitant ir prastas darbo 
sąlygas. Reikėtų stengtis skatinti visišką 
dalyvavimą, žmonėms savarankiškai 
apsisprendžiant, politikoje, 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime, menuose ir suteikti užimtumo 
galimybių, iki galo pasinaudodamos 
Europos socialinio fondo parama. Be to, 
reikėtų stengtis palaikyti ir kurti tiek lygias 
galimybes, tiek ir galimybę naudotis 
prieinamomis, tvariomis, aukštos kokybės 
paslaugomis ir viešosioms paslaugomis 
(įskaitant internetines paslaugas, 
atitinkančias 4 gairės nuostatas), visų 
pirma sveikatos priežiūros paslaugomis, 
ypač kai tai susiję su socialine gerove, 
užimtumu, sveikata ir gretutinėmis 
paslaugomis. Valstybės narės turėtų taikyti 
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būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, 
valstybės narės taip pat turėtų aktyviai 
skatinti socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

aktyvias ir veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
didesnes nei skurdo riba pajamas ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, mažumas, 
neįgaliuosius, vaikus ir jaunimą, vyresnio 
amžiaus moteris ir vyrus, ir benamius.
Valstybės narės turėtų susitarti dėl ES 
masto įsipareigojimo iki 2015 m. pasiekti 
tikslą, pagal kurį gatvėse nebūtų benamių 
bei stengtis pritaikyti integruotas politikos 
priemones, kuriomis visiems būtų 
suteikiamos prieinamo ir padoraus būsto, 
turinčio reikalingą aprūpinimą ebergija, 
galimybės. Taryba turėtų sutarti dėl ES 
minimalių pajamų sistemų ir įnašais 
paremtų pajamų pakaitinių išmokų 
sistemų tikslo, o teikiama pajamų parama 
neturėtų būti mažesnė nei 60 % 
nacionalinių pajamų vidurkio. Be to, 
visose valstybėse narės turėtų būti 
patvirtintas šių tikslų įgyvendinimo 
grafikas. Siekiant ES išnaikinti vaikų 
skurdą, valstybės narės turėtų iki 2012 m. 
50 % sumažinti skurstančių vaikų kiekį, 
suprantant, kad toks sumažinimas negali 
būti apskaičiuojamas vadovaujantis vien 
tik ekonominiais rodikliais. Valstybės 
narės turėti patvirtinti nuostatas, 
reikalingas šiam tikslui pasiekti. Faktas, 
kad vaikas, ypač vieną vaiką auginančiose 
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šeimose, galėtų būti skurdą sąlygojančiu 
faktoriumi yra nesuderinamas su ES 
tikslais. Tėvai turėtų būti apsaugoti nuo 
tokios grėsmės suteikiant nemokamą 
vaikų priežiūrą, socialinę paramą ir jiems 
pritaikytą įdarbinimo agentūrų teikiamą 
paramą.  Valstybės narės taip pat turėtų 
aktyviai skatinti socialinę ekonomiką ir 
socialines inovacijas, skirtas spręsti 
įvairiems socialinio pobūdžio pavojams, 
kylantiems asmenų gyvenimo laikotarpiu, 
ypač kai tai susiję su labiausiai 
pažeidžiamais visuomenės nariais.

Or. de

Pakeitimas 272
Csaba Őry

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

, 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių,
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 

Siekdamos šio tikslo, valstybės narės 
turėtų stengtis mažinti skurdą, įskaitant 
dirbančių žmonių skurdą, skatinti visišką 
dalyvavimą visuomeniniame ir 
ekonominiame gyvenime ir plėsti 
užimtumo galimybes, nes tam ir turėtų 
būti naudojama Europos socialinio fondo
parama. Reikia užtikrinti lygias galimybes, 
taip pat galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 4 
gairės nuostatas), ir visų pirma reikėtų 
išlaikyti galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Siekiant kovoti su 
socialine atskirtimi, suteikti žmonėms 
galimybių atlikti svarbų vaidmenį 
visuomenėje ir skatinti dalyvauti darbo 
rinkoje, socialinės apsaugos sistemos ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turi būti 
tobulinama, kad įvairiais žmonių gyvenimo 
etapais būtų kuriamos galimybės bei darbo 
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ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui,
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

perspektyvos ir jie būtų apsaugoti nuo 
atskirties grėsmės, taip pat teikti paramą, 
visų pirma asmenims, esantiems toliausiai 
nuo darbo rinkos, kad jie gautų 
kvalifikuotą darbą. Todėl aktyvios darbo 
rinkos politikos apimtyje būtina sukurti 
veiksmingus metodus, skirtus mokymams 
ir darbo vietų kūrimui tiems, kurie yra 
atskirti nuo darbo rinkos dėl apmokymų 
trūkumo. Tuo pat metu socialinės 
apsaugos ir pensijų sistemos turi būti 
modernizuotos taip, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu, 
suteikiant galimybių dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros sistema, kartu išlaikant šių 
sistemų finansinį tvarumą. Išmokų 
sistemomis reikėtų užtikrinti pajamas
keičiant darbo vietą ir mažinti skurdą, visų 
pirma kalbant apie tas visuomenės grupes, 
kurioms labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra tik vienas 
iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, vaikus ir 
jaunimą, vyresnio amžiaus moteris ir 
vyrus, legalius migrantus ir benamius. Visų 
pirma valstybės narės įsipareigoja kovoti 
su vaikų skurdu naudodamos tinkamas 
priemones, kad vaikų asmeninis 
vystymasis nebūtų ribojamas ir pradėdami 
savo darbinę karjerą jie nebūtų 
nevisateisiai dėl su skurdu susijusių jų 
laisvo vystymosi trukdžių. Remdamos 
labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, 
valstybės narės taip pat turėtų aktyviai 
skatinti socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas ir veiksmingai įgyvendinti 
patvirtintas antidiskriminacines 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 273
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Siekiant nustatyti 
konkrečius kovos su skurdu tikslus, turėtų 
būti aišku, kaip „išmatuoti“ skurdą. 
Turėtų būti patikslinta standartinė 
apibrėžtis, kad skurdas yra tuomet, kai 
uždirbama 60 proc. vidutinio atlyginimo. 
Skurdas negali būti apibrėžiamas tokiu 
vienpusiu rodikliu. Skurdo suvokimas yra 
daug platesnis, pavyzdžiui, reikia įvertinti, 
ar asmuo turi savo nuosavą namą, turto, 
skolų, kokios jo kasdienės išlaidos. Be to, 
reikėtų stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Šiuo atžvilgiu kartų ir įvairių kultūrų 
solidarumas privalo būti Europos 
politikos pagrindas. Socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemos turi būti modernizuotos, 
kad jomis būtų galima iki galo pasinaudoti, 
siekiant užtikrinti tinkamą paramą pajamų 
atžvilgiu ir galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros sistema, taip užtikrinant 
socialinę sanglaudą ir kartu išlaikant 
finansinį tvarumą. Modernizuojant 
socialines apsaugos sistemas reikia 
užtikrinti gerą priežiūrą ir stengtis kurti 
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socialinę rinkos ekonomiką. Išmokų 
sistemomis daugiausia dėmesio reikėtų 
skirti pajamų užtikrinimui keičiant darbo 
vietą ir skurdo mažinimui, visų pirma 
kalbant apie tas visuomenės grupes, 
kurioms labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra tik vienas 
iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, vaikus ir 
jaunimą, vyresnio amžiaus moteris ir 
vyrus, legalius migrantus ir benamius. 
Remdamos labiausiai pažeidžiamus 
visuomenės narius, valstybės narės taip pat 
turėtų aktyviai skatinti socialinę 
ekonomiką ir socialines inovacijas.

Or. nl

Pakeitimas 274
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Valstybės narės 
ypatingą dėmesį turėtų skirti skurstančių 
darbuotojų grupei. Be to, reikėtų stengtis 
užtikrinti lygias galimybes, įskaitant
galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
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ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas. 

būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Žmonės iš migrantų šeimų turėtų būti 
veiksmingiau įtraukiami į darbo rinką ir 
bendrai į visuomeninį gyvenimą siekiant, 
be kita ko, skatinti socialinę sanglaudą. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas. 

Or. de

Pakeitimas 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
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tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Siekiant padidinti pajamų 
saugumą įvairiais gyvenimo etapais, 
valstybės narės turėtų užtikrinti 
adekvačias minimalias pajamas, kurios 
turėtų būti bent jau aukščiau skurdo 
ribos, remiantis įvairia praktika, 
kolektyviniais susitarimais ir valstybių 
narių teisės aktais. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. fr
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Pakeitimas 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės, 
taip pat jiems būtų teikiama parama, visų 
pirma asmenims, esantiems toliausiai nuo 
darbo rinkos, kad jie gautų deramą darbą. 
Taigi, remiantis įvairia praktika, 
kolektyvinėmis derybomis ir valstybių 
narių teisės aktais, būtina parengti 
minimalių pajamų planus, kuriais 
remiantis šios pajamos sudarytų 60 proc. 
nacionalinių vidutinių pajamų ir būtų 
užtikrinti minimalūs socialiniai 
standartai, taip pat nustatyti aiškūs 
skurdo mažinimo, visų pirma turint 
mintyje vaikų skurdą, ir deramo darbo bei 
socialinių saugumo sistemų tikslai. 
Nedarbo draudimo planai turėtų būti 
palaipsniui keičiami užimtumo draudimo 
planais, siekiant kiekvienam bedarbiui 
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pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

užtikrinti darbo vietą, perkvalifikavimą ar 
visuomenei naudingą veiklą.  Socialinės 
apsaugos ir pensijų sistemos turi būti 
modernizuotos, kad jomis būtų galima iki 
galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 277
Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
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turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

taip pat turėtų užtikrinti, kad valstybinių 
įstaigų žodžiu arba raštu teikiama 
informacija būtų aiški ir išsami, o tuo 
atveju, kai atsisakoma suteikti teisę gauti 
pašalpą ar kitą socialinę lengvatą, turėtų 
būti pateikta šio atsisakymo priežastis ir 
nurodyta galimybė asmeniui pateikti 
apeliaciją. Valstybės narės turėtų taikyti 
veiksmingas antidiskriminacines 
priemones. Siekiant kovoti su socialine 
atskirtimi, suteikti žmonėms galimybių ir 
skatinti dalyvauti darbo rinkoje, socialinės 
apsaugos sistemos, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politika taip 
pat turėtų būti tobulinama, kad įvairiais 
žmonių gyvenimo etapais būtų kuriamos 
galimybės ir jie būtų apsaugoti nuo 
atskirties grėsmės. Socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemos turi būti modernizuotos, 
kad jomis būtų galima iki galo pasinaudoti, 
siekiant užtikrinti tinkamą paramą pajamų 
atžvilgiu ir galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros sistema, taip užtikrinant 
socialinę sanglaudą ir kartu išlaikant 
finansinį tvarumą. Išmokų sistemomis 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti pajamų 
užtikrinimui keičiant darbo vietą ir skurdo 
mažinimui, visų pirma kalbant apie tas 
visuomenės grupes, kurioms labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, pavyzdžiui, 
šeimas, kuriose yra tik vienas iš tėvų, 
mažumas, neįgaliuosius, vaikus ir jaunimą, 
vyresnio amžiaus moteris ir vyrus, legalius 
migrantus ir benamius. Remdamos 
labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, 
valstybės narės taip pat turėtų aktyviai 
skatinti socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. fr

Pakeitimas 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Siekdamos mažinti skurdą ir skatinti 
socialinę įtrauktį valstybės narės turėtų 
stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, pritaikytos prie naujų 
nenuolatinio ir lankstaus užimtumo 
formų ir grindžiamos visuotinėmis 
garantuotų minimalių pajamų 
programomis, kurias reglamentuotų, be 
kita ko, ES pagrindų direktyva, kurioje 
būtų nustatyti galimybės pasinaudoti tam 
tikromis teisėmis kriterijai, tinkamumo 
reikalavimai ir bendros papildomos 
priemonės, kad jomis būtų galima iki galo 
pasinaudoti, siekiant užtikrinti tinkamą 
paramą pajamų atžvilgiu ir galimybę 
pirmumo teise naudotis visuotinės svarbos 
paslaugomis, pvz., sveikatos priežiūros ir 
mokymosi paslaugomis, taip užtikrinant 
socialinę sanglaudą ir galimybes gauti 
darbą, ir kartu išlaikant finansinį tvarumą. 
Išmokų sistemomis daugiausia dėmesio 
reikėtų skirti pajamų užtikrinimui keičiant 
darbo vietą ir skurdo mažinimui, visų 
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pirma kalbant apie tas visuomenės grupes, 
kurioms labiausiai gresia socialinė atskirtis, 
pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra tik vienas 
iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, vaikus ir 
jaunimą, vyresnio amžiaus moteris ir 
vyrus, legalius migrantus ir benamius. 
Remdamos labiausiai pažeidžiamus 
visuomenės narius, valstybės narės taip pat 
turėtų aktyviai skatinti socialinę 
ekonomiką ir socialines inovacijas.

Or. it

Pakeitimas 279
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 

Kova su skurdu ir atskirtimi ir toliau 
tebėra labai svarbus iššūkis.  Siekiant 
įgyvendinti šį tikslą, svarbu visoms 
socialinėms grupėms, nepaisant vietovės 
ar išsilavinimo, sudaryti galimybes 
dalyvauti darbo rinkoje arba grįžti į ją. 
Svarbu išlaikyti pusiausvyrą suteikiant 
žmonėms pakankamą saugumo jausmą, 
tačiau tuo pat metu užtikrinant, kad jie 
neprarastų motyvacijos dirbti ir uždirbti.
Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
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tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. et

Pakeitimas 280
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 

Siekdamos šio tikslo, valstybės narės turėtų 
stengtis mažinti skurdą, įskaitant 
dirbančių žmonių skurdą, skatinti visišką 
dalyvavimą visuomeniniame ir 
ekonominiame gyvenime ir suteikti 
užimtumo galimybių, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 
parama; reikėtų užtikrinti lygias galimybes, 
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tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

taip pat galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 4 
gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas. 

Or. de

Pakeitimas 281
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl sprendimo
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
įskaitant tinkamą atlyginimą ir tokiu būdu 
užtikrinant darbuotojų autonomiją, iki 
galo pasinaudodamos Europos struktūrinių 
fondų parama. Be to, reikėtų stengtis 
užtikrinti lygias galimybes, įskaitant 
galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis, užtikrinant, kad 
jos būtų prieinamos pažeidžiamoms ir 
silpnesnėms visuomenės grupėms.
Valstybės narės turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
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narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. el

Pakeitimas 282
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes,
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų 
užtikrinimui keičiant darbo vietą ir skurdo 

Siekdamos šio tikslo, valstybės narės turėtų 
stengtis mažinti skurdą, įskaitant 
dirbančių žmonių skurdą, skatinti visišką 
dalyvavimą visuomeniniame ir 
ekonominiame gyvenime ir plėsti 
užimtumo galimybes, nes tam ir turėtų būti 
naudojama Europos socialinio fondo 
parama. Turi būti užtikrinta, kad lygios 
galimybės, taip pat galimybės naudotis 
prieinamomis, tvariomis, aukštos kokybės 
paslaugomis ir viešosioms paslaugomis 
(įskaitant internetines paslaugas, 
atitinkančias 4 gairės nuostatas), visų 
pirma sveikatos priežiūros paslaugomis, 
būtų gerinamos. Siekiant kovoti su 
socialine atskirtimi, suteikti žmonėms 
galimybių atlikti svarbų vaidmenį 
visuomenėje ir skatinti dalyvauti darbo 
rinkoje, socialinės apsaugos sistemos ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turi būti 
toliau tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
bei darbo perspektyvos ir jie būtų 
apsaugoti nuo atskirties grėsmės, taip pat 
teikti paramą, visų pirma asmenims, 
esantiems toliausiai nuo darbo rinkos, 
kad jie gautų kvalifikuotą darbą. Tuo pat 
metu socialinės apsaugos ir pensijų 
sistemos turi būti modernizuotos taip, kad 
jomis būtų galima iki galo pasinaudoti, 
siekiant užtikrinti tinkamą paramą pajamų 
atžvilgiu, suteikiant galimybių dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir galimybę naudotis 
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mažinimui, visų pirma kalbant apie tas 
visuomenės grupes, kurioms labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, pavyzdžiui, 
šeimas, kuriose yra tik vienas iš tėvų, 
mažumas, neįgaliuosius, vaikus ir jaunimą, 
vyresnio amžiaus moteris ir vyrus, legalius 
migrantus ir benamius. Remdamos 
labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, 
valstybės narės taip pat turėtų aktyviai 
skatinti socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

sveikatos priežiūros sistema, kartu išlaikant 
šių sistemų finansinį tvarumą. Išmokų 
sistemomis reikėtų užtikrinti pajamų 
saugumą keičiant darbo vietą ir mažinti 
skurdą, visų pirma kalbant apie tas 
visuomenės grupes, kurioms labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, pavyzdžiui, 
šeimas, kuriose yra tik vienas iš tėvų, 
mažumas, neįgaliuosius, vaikus ir jaunimą, 
vyresnio amžiaus moteris ir vyrus, legalius 
migrantus ir benamius. Visų pirma 
valstybės narės įsipareigoja kovoti su 
vaikų skurdu naudodamos tinkamas 
priemones, kad vaikų asmeninis 
vystymasis nebūtų ribojamas ir pradėdami 
savo darbinę karjerą jie nebūtų 
nevisateisiai dėl su skurdu susijusių jų 
laisvo vystymosi trukdžių. Remdamos 
labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, 
valstybės narės taip pat turėtų aktyviai 
skatinti socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas ir veiksmingai įgyvendinti 
patvirtintas antidiskriminacines 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 283
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
gerinti socialinės gerovės apsaugą ir 
spartinti pasyvią užimtumo politiką, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 
fondo parama. Be to, reikėtų stengtis 
užtikrinti lygias galimybes, įskaitant 
galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant
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priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. el

Pakeitimas 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
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visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Ypač svarbu užtikrinti galimybes vaikams 
iš  nepasiturinčių šeimų gauti išsilavinimą 
ir turėti lygias galimybes siekiant 
apsaugoti juos nuo socialinės atskirties, 
kai jie taps suaugusiais asmenimis.
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.
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Or. pl

Pakeitimas 285
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
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vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas. Gerindamos viešųjų finansų 
tvarumą, valstybės narės turėtų atkreipti 
ypatingą dėmesį į teigiamą geresnės 
socialinės sanglaudos poveikį 
nacionaliniams biudžetams. Dėl mažesnio 
skurdo lygio ir didesnio dalyvavimo 
sumažėja socialinės išlaidos ir padidėja 
mokesčių įplaukos. 

Or. en

Pakeitimas 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti deramas darbo ir 
gyvenimo sąlygas, visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma socialinės 
politikos, užimtumo, sveikatos ir būsto 
srityse. Valstybės narės turėtų taikyti 
veiksmingas antidiskriminacines 
priemones. Siekiant kovoti su socialine 
atskirtimi, suteikti žmonėms galimybių ir 
skatinti dalyvauti darbo rinkoje, socialinės 
apsaugos sistemos, mokymosi visą 
gyvenimą ir aktyvios įtraukties politika taip 
pat turėtų būti tobulinama, kad įvairiais 
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ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

žmonių gyvenimo etapais būtų kuriamos 
galimybės ir jie būtų apsaugoti nuo 
atskirties grėsmės. Socialinės apsaugos ir 
pensijų sistemos turi būti modernizuotos, 
kad jomis būtų galima iki galo pasinaudoti, 
siekiant užtikrinti tinkamą paramą pajamų 
atžvilgiu ir galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros sistema, taip užtikrinant 
socialinę sanglaudą ir kartu išlaikant 
finansinį tvarumą. Išmokų sistemomis 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti pajamų 
užtikrinimui keičiant darbo vietą ir skurdo 
mažinimui, visų pirma kalbant apie tas 
visuomenės grupes, kurioms labiausiai 
gresia socialinė atskirtis, pavyzdžiui, 
šeimas, kuriose yra tik vienas iš tėvų, 
mažumas, migrantus, neįgaliuosius, vaikus 
ir jaunimą, vyresnio amžiaus moteris ir 
vyrus, legalius migrantus ir benamius. 
Remdamos labiausiai pažeidžiamus 
visuomenės narius, valstybės narės taip pat 
turėtų aktyviai skatinti socialinę 
ekonomiką ir socialines inovacijas. 
Valstybės narės turėtų garantuoti aukštus 
minimalius darbo kokybės standartus, 
siekiant panaikinti dirbančių asmenų 
skurdą.

Or. en

Pakeitimas 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Skaičiuojant 
nuosavybės koeficientą reikėtų atsižvelgti 
į tai, kad namų ūkių sustiprinimas 
neužkerta kelio naudotis ESF lėšomis. Be 
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viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

to, reikėtų stengtis užtikrinti lygias 
galimybes, įskaitant galimybę naudotis 
prieinamomis, tvariomis, aukštos kokybės 
paslaugomis ir viešosioms paslaugomis 
(įskaitant internetines paslaugas, 
atitinkančias 4 gairės nuostatas), visų 
pirma sveikatos priežiūros paslaugomis. 
Valstybės narės turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 288
Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas ir veiksmingai įgyvendinti 
patvirtintus antidiskriminacinius teisės 
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aktus.

Or. en

Pakeitimas 289
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos galimybės 
ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 

Siekdamos mažinti skurdą valstybės narės 
turėtų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 
iki galo pasinaudodamos Europos 
socialinio fondo parama. Be to, reikėtų 
stengtis užtikrinti lygias galimybes, 
įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 
tvariomis, aukštos kokybės paslaugomis ir 
viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 
4 gairės nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones. Siekiant 
kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 
žmonėms galimybių ir skatinti dalyvauti 
darbo rinkoje, socialinės apsaugos 
sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 
aktyvios įtraukties politika taip pat turėtų 
būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 
gyvenimo etapais būtų kuriamos 
galimybės, atsižvelgiant į įvairius 
poreikius ir įsipareigojimus, ir jie būtų 
apsaugoti nuo atskirties grėsmės. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, taip užtikrinant socialinę 
sanglaudą ir kartu išlaikant finansinį 
tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti pajamų užtikrinimui 
keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 
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atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

visų pirma kalbant apie tas visuomenės 
grupes, kurioms labiausiai gresia socialinė 
atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš tėvų, mažumas, neįgaliuosius, 
vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 
moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 
benamius. Remdamos labiausiai 
pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 290
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės sistemos neturėtų būti 
naudojamos vien tik kovai su skurdu. 
Taip pat turėtų būti skiriama dėmesio 
socialinei apsaugai, įtraukčiai ir paramai.
Turėtų būti užtikrinamas būtinų 
socialinių paslaugų teikimas, siekiant 
paremti asmenų, negalinčių dalyvauti 
darbo rinkoje, įtrauktį, tokiu būdu 
prisidedant prie skurdo panaikinimo ir 
kartu užtikrinant tinkamą minimalių 
pajamų lygį.

Or. en

Pakeitimas 291
Rovana Plumb

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės apsaugos sistemos, įskaitant 
pensijų ir sveikatos priežiūros sistemas, 
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turėtų būti stiprinamos ir atnaujinamos, 
užtikrinant jų socialinį tinkamumą, 
finansinį tvarumą ir galimybes reaguoti į 
besikeičiančius poreikius, tuo pat metu 
kiekvienam Europos gyventojui suteikiant 
tinkamą apsaugą nuo tam tikrų socialinių 
grėsmių, pvz., sveikatos problemų, 
nedarbo ir skurdo.
Turėtų būti pagerinta pagal trumpalaikes 
darbo sutartis dirbančių asmenų, visų 
pirma moterų ir besilaukiančių moterų, 
socialinė apsauga.

Or. en

Pakeitimas 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – 25 % sumažinti žemiau 
nacionalinių skurdo ribų gyvenančių 
europiečių skaičių, padedant išbristi iš 
skurdo daugiau kaip 20 mln. žmonių. 

Pagrindinis ES tikslas, kuriuo remdamosi 
valstybės narės nustatys savo nacionalinius 
tikslus, – tai panaikinti skurdą ir, visų 
pirma iki 2015 m. 50 proc. sumažinti 
žemiau nacionalinių skurdo ribų 
gyvenančių Europos Sąjungos gyventojų
skaičių, 

Or. de

Pakeitimas 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato skurstančių 
darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslus, 
taip pat darbuotojų, gaunančių pajamas, 
kurios juos verčia skursti, skaičiaus 
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mažinimo tikslus.

Or. en

Pakeitimas 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 10 gairės 2 b pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 gairė turėtų būti pirmasis žingsnis 
rengiant būsimas socialinės įtraukties 
gaires ir plečiant Sutarties pagrindą tam, 
kad būtų sukurtos kitos išsamios 
ekonominės, užimtumo ir socialinės 
gairės.

Or. en


