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Pakeitimas 1
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos būtų teikiamos
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir 
apgailestauja, kad jame nepateikiama 
nuoroda į jokį teisėkūros pasiūlymą, 
išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų 
srityje;

1. mano, jog vidaus rinkoje turi būti 
teikiamos visuotinės ekonominės svarbos 
paslaugos (VESP) užtikrinant visuotinę 
prieigą, aukštą kokybę ir prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos būtų teikiamos 
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir 
apgailestauja, kad jame nepateikiama 
nuoroda į jokį teisėkūros pasiūlymą, 
išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų 
srityje;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) galėtų būti 
lengvai teikiamos tinkamu lygmeniu, joms 
galiotų aiškios finansinės taisyklės, jos 
būtų kuo geresnės kokybės ir visiems 
prieinamos; pabrėžia, kad svarbu vystyti 
plačios tinklų pramonės infrastruktūrą, 
įskaitant energetiką, transporto paslaugas 
ir elektroninius ryšius;

Or. en
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Pakeitimas 3
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos būtų teikiamos 
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir 
apgailestauja, kad jame nepateikiama 
nuoroda į jokį teisėkūros pasiūlymą, 
išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų srityje;

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) būtų teikiamos 
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas Nr. 25 nėra 
pakankamas, nes piliečiai ir VESP teikėjai 
tikisi ne dar vieno komunikato, o 
konkrečių veiksmų; apgailestauja dėl 
nuorodos į teisėkūros pasiūlymą 
nebuvimo, išskyrus nuolaidų ir viešųjų 
pirkimų srityje; mano, kad gerai 
veikiančiai rinkai reikia visoje ES 
teikiamų viešųjų paslaugų, pvz., susijusių 
su geležinkelių tinklais arba plačiajuosčiu 
ryšiu;

Or. en

Pakeitimas 4

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos būtų teikiamos 
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir 
apgailestauja, kad jame nepateikiama 
nuoroda į jokį teisėkūros pasiūlymą, 
išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų srityje;

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) būtų teikiamos 
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir 
apgailestauja, kad jame nepateikiama 
nuoroda į jokį teisėkūros pasiūlymą, 
išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų srityje; 
ragina Komisiją užtikrinti, kad piliečiai 
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visoje ES galėtų pasinaudoti aukštos 
kokybės visuotinės svarbos paslaugomis; 
pažymi, kad Bendrosios rinkos akto 
iniciatyva apima įsipareigojimą 2011 m. 
pateikti priemonių, susijusių su visuotinės 
svarbos paslaugomis, rinkinį; tikisi, kad 
šiuose pasiūlymuose bus atspindėtos 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
14 straipsnio ir jos protokolo Nr. 26 
nuostatos;

Or. en

Pakeitimas 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos būtų teikiamos 
užtikrinant visuotinę prieigą, aukštą 
kokybę ir prieinamumą; mano, kad 
Komisijos pasiūlymas nėra pakankamas ir 
apgailestauja, kad jame nepateikiama 
nuoroda į jokį teisėkūros pasiūlymą, 
išskyrus nuolaidų ir viešųjų pirkimų srityje;

1. mano, jog vidaus rinką reikia 
pakoreguoti, kad visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugos (VESP) būtų 
garantuojamos užtikrinant visuotinę 
prieigą, aukštą kokybę ir prieinamumą; 
mano, kad Komisijos pasiūlymas nėra 
pakankamas ir apgailestauja, kad jame 
nepateikiama nuoroda į jokį teisėkūros 
pasiūlymą, išskyrus nuolaidų ir viešųjų 
pirkimų srityje;

Or. en

Pakeitimas 6
Milan Cabrnoch

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. laikosi nuomonės, kad Europos 
gyventojai dar nevisiškai išnaudojo 
bendros rinkos galimybes daugelyje 
sričių, įskaitant laisvą asmenų, prekių ir 
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paslaugų judėjimą, ir kad reikia naujų 
paskatų, ypač siekiant užtikrinti 
veiksmingą geografinį darbo jėgos 
judumą Europoje;

Or. en

Pakeitimas 7
Milan Cabrnoch

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 b. pabrėžia, kad bendros rinkos Europos 
gyventojams esmė visų pirma susijusi su 
darbo vietomis ir naujų darbo vietų 
kūrimu ir kad itin svarbu sukurti aplinką, 
kurioje įmonės ir piliečiai gali visiškai 
pasinaudoti savo teisėmis; 

Or. en

Pakeitimas 8
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. pabrėžia, kad bendra rinka suteikia 
daug galimybių užimtumo, augimo ir 
konkurencingumo požiūriu ir būtina 
patvirtinti tvirtą struktūrinę politiką, kad 
šios galimybės būtų visiškai išnaudotos; 

Or. en

Pakeitimas 9
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1 b. pabrėžia didelę mokymų ir 
kvalifikacijos svarbą, tai yra esminiai 
darbo vietų kūrimo ir socialinės 
integracijos elementai, taigi ir bendros 
rinkos sėkmė;

Or. en

Pakeitimas 10

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. pabrėžia, kad principas, jog Europos 
gyventojai yra bendros rinkos pagrindas, 
išliks siekiamybė, jei tai bus tik 
instrumentinė strategija siekiant įtikinti 
žmones, kad bendra rinka yra jiems 
naudinga; laikosi nuomonės, kad reikia 
imtis ryžtingesnių veiksmų siekiant 
išsaugoti ir sustiprinti solidarumu 
paremtą Europos modelį;

Or. en

Pakeitimas 11
Françoise Castex

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 a. pabrėžia visuotinės ekonominės 
svarbos paslaugų (VESP) ir visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų (VSSP) 
svarbą piliečius ir vietos valdžios 
institucijas pripratinant prie bendros 
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rinkos ir apgailestauja dėl aiškumo, 
susijusio su visuotinės svarbos 
paslaugoms (VSP) numatytomis 
priemonėmis, trūkumo; be to, pabrėžia, 
kad vietos valdžios institucijos yra 
susirūpinusios dėl teisinio netikrumo, nes 
šiomis sąlygomis jos turi imtis  veiksmų 
VESP ir VSSP, už kurias jos atsakingos, 
naudai;

Or. en

Pakeitimas 12
Françoise Castex

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1 b. primena, kad Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 14 straipsnyje Europos 
Parlamentas ir Taryba raginami priimant 
reglamentą numatyti su visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugomis (VESP) 
susijusius principus ir sąlygas, kad būtų 
įgyvendinta viešųjų paslaugų misija;  taigi 
ragina Komisiją imtis su tuo susijusių 
iniciatyvų;

Or. en

Pakeitimas 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra nusivylęs pasiūlymų dėl socialinių 
paslaugų nebuvimu; mano, kad šie 
pasiūlymai toli gražu neatitinka 
J. M. Barroso pažadėtos kokybės 
sistemos;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 14

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra nusivylęs pasiūlymų dėl socialinių 
paslaugų nebuvimu; mano, kad šie 
pasiūlymai toli gražu neatitinka 
J. M. Barroso pažadėtos kokybės sistemos;

2. yra nusivylęs pasiūlymų dėl socialinių 
paslaugų nebuvimu; mano, kad šie 
pasiūlymai toli gražu neatitinka 
J. M. Barroso pažadėtos kokybės sistemos;
ragina Komisiją skubiai pateikti 
pasiūlymų dėl kokybės sistemos ir kitų 
susijusių pasiūlymų; 

Or. en

Pakeitimas 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. yra nusivylęs pasiūlymų dėl socialinių 
paslaugų nebuvimu; mano, kad šie 
pasiūlymai toli gražu neatitinka 
J. M. Barroso pažadėtos kokybės sistemos;

2. yra nusivylęs pasiūlymų dėl kokybiškų 
visuotinės svarbos socialinių paslaugų 
nebuvimu; mano, kad šie pasiūlymai toli 
gražu neatitinka J. M. Barroso pažadėtos 
kokybės sistemos;

Or. en

Pakeitimas 16
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, 
o ne ekonominėmis perspektyvomis, 
apibrėžiamos visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos, stiprinami subsidiarumo ir 
vietos savivaldos principai ir visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms 
netaikomos rinkos taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, 
o ne ekonominėmis perspektyvomis, 
apibrėžiamos visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos, stiprinami subsidiarumo ir 
vietos savivaldos principai ir visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms 
netaikomos rinkos taisyklės;

3. ragina Komisiją sudaryti palankesnes 
sąlygas ES taisyklių taikymui paaiškinant 
valstybės paramos teikimo visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms (VSSP)
ir viešiesiems pirkimams atitikimo vidaus 
rinkos taisyklėms kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, 

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus pasiūlymus dėl teisės aktų, 
paremtus 14 straipsniu ir 26 protokolu, ir 
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o ne ekonominėmis perspektyvomis, 
apibrėžiamos visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos, stiprinami subsidiarumo ir 
vietos savivaldos principai ir visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms 
netaikomos rinkos taisyklės;

atitinkančius Pagrindinių teisių chartiją, 
pagal kurią gerbiamas subsidiarumo
principas, kaip apibrėžta Sutartyse, ir 
užkertamas kelias ES rinkos taisyklių, 
kurios pažeidžia valstybės narės valdžios 
institucijų, ypač vietos ir regioninių 
valdžios institucijų, prerogatyvą teikiant 
visuotinės svarbos paslaugas (VSP), 
primetimui ir ypač ginamas jų vaidmuo 
teikiant visuotinės svarbos socialines 
paslaugas (VSSP);

Or. en

Pakeitimas 19

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, o 
ne ekonominėmis perspektyvomis, 
apibrėžiamos visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos, stiprinami subsidiarumo ir 
vietos savivaldos principai ir visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms 
netaikomos rinkos taisyklės;

3. ragina Komisiją skubiai parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, o 
ne ekonominėmis perspektyvomis, 
apibrėžiamos visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos (VSSP), stiprinami subsidiarumo 
ir vietos savivaldos principai ir visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms 
netaikomos rinkos taisyklės; nurodo ilgai 
trunkantį suinteresuotųjų šalių dialogą 
šiuo klausimu ir ragina Komisiją galų 
gale imtis veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 20
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, o 
ne ekonominėmis perspektyvomis, 
apibrėžiamos visuotinės svarbos socialinės 
paslaugos, stiprinami subsidiarumo ir 
vietos savivaldos principai ir visuotinės 
svarbos socialinėms paslaugoms 
netaikomos rinkos taisyklės;

3. ragina Komisiją parengti aiškiai 
apibrėžtus teisės aktus, pagal kuriuos, 
remiantis veikiau pagrindinėmis teisėmis, o 
ne ekonominėmis perspektyvomis ir 
užtikrinant visuotinę visų Europos 
gyventojų prieigą prie aukštos kokybės 
visuotinės svarbos socialinių paslaugų
(VSSP) ir jas garantuojant, apibrėžiamos 
VSSP, stiprinami subsidiarumo ir vietos 
savivaldos principai ir visuotinės svarbos 
socialinėms paslaugoms netaikomos rinkos 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 21

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3 a. ragina Komisiją skatinti ir remti 
socialinės ekonomikos įmonių visuotinės 
svarbos socialinių paslaugų teikimą; 

Or. en

Pakeitimas 22
Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3 a. ragina Komisiją išsaugoti 
subsidiarumo principą ir neteikti 
pasiūlymo dėl direktyvos dėl koncesijų 
atsižvelgiant į esminius kultūrinius 
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skirtumus tarp valstybių narių šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 23
Sari Essayah

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos 
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti 
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos 
Teisingumo Teisme, kuriuose dirbtų 
teisėjai, kurie yra darbo ir socialinės teisės 
specialistai;

4. ragina Komisiją pagal 29 pasiūlymą 
užtikrinti, kad visuose teisės aktuose dėl 
bendros rinkos būtų atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir tinkamą jų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos 
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti 
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos 

4. ragina visuose pasiūlymuose dėl teisės 
aktų vadovautis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 9 straipsniu, ypač 
atsižvelgiant į didelio užimtumo 
skatinimą, tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimą ir kovą prieš socialinę atskirtį, 
ir Sąjungos tikslais ekonomikos augimo ir 
užimtumo srityse;
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Teisingumo Teisme, kuriuose dirbtų 
teisėjai, kurie yra darbo ir socialinės teisės 
specialistai;

Or. en

Pakeitimas 25

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti 
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles nebūtų 
panaikintos pagrindinės teisės, ir 
atsižvelgiant į keturias laisves apsaugoti ir 
išlaikyti visas pagrindines teises, įskaitant 
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina Europos Teisingumo 
Teismą įvertinti specialių socialinių bylų 
rūmų Europos Teisingumo Teisme, 
kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra darbo ir 
socialinės teisės specialistai, sukūrimo 
galimybę; ragina ETT didinti savo 
procedūrų skaidrumą, ypač atsižvelgiant į 
teisėjų paskyrimą ir bylų paskirstymą;  
pabrėžia, kad siekiant užtikrinti pagarbą 
Pagrindinių teisių chartijoje numatytoms 
teisėms būtina analizuoti ne tik visų 
pasiūlytų teisės aktų, bet ir jau priimtų 
teisės aktų socialinį poveikį;

Or. en

Pakeitimas 26
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos 
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti 
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;

4. apgailestauja dėl rimtų socialinio 
poveikio vertinimų remiantis nauja 
horizontalia socialine išlyga, numatyta 
Lisabonos sutarties 9 straipsnyje, 
nebuvimo; ragina į visus susijusius 
bendros rinkos teisės aktus įraukti 
privalomą socialinę išlygą siekiant 
užtikrinti, kad vykdant ES politiką, visų 
pirma taikant konkurencijos taisykles, būtų 
prisidedama prie socialinės pažangos,
gerbiamos pagrindinės teisės, ir 
atsižvelgiant į keturias laisves apsaugoti ir 
išlaikyti kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;
mano, kad šiuo atžvilgiu reikia papildyti 
29 pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 27
Liisa Jaakonsaari

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę 
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;

4. ragina reglamento pavidalu, kuriame 
aiškiai nustatyta, kad taikant ekonomines 
laisves turi būti gerbiamos pagrindinės 
socialinės teisės, įtraukti privalomą 
horizontalią socialinę išlygą konflikto 
atveju pirmenybę teikiant pagrindinėms 
socialinėms teisėms ir apsaugant bei 
išlaikant kolektyvinių veiksmų teisę ir 
teisę streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;

Or. en
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Pakeitimas 28
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos 
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;

4. ragina į Lisabonos sutartį įtraukti 
socialinės pažangos išlygą ir į visus 
susijusius bendros rinkos teisės aktus 
įraukti privalomą socialinę išlygą siekiant 
užtikrinti, kad taikant konkurencijos 
taisykles nebūtų pažeidžiamos pagrindinės 
teisės, ir kad atsižvelgiant į keturias laisves 
būtų apsaugota ir išlaikyta kolektyvinių 
veiksmų teisė ir teisė streikuoti; ragina 
sukurti specialius socialinių bylų rūmus 
Europos Teisingumo Teisme, kuriuose 
dirbtų teisėjai, kurie yra darbo ir socialinės 
teisės specialistai;

Or. en

Pakeitimas 29
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina į visus susijusius bendros rinkos
teisės aktus įraukti privalomą socialinę 
išlygą siekiant užtikrinti, kad taikant 
konkurencijos taisykles būtų gerbiamos 
pagrindinės teisės, ir atsižvelgiant į 
keturias laisves apsaugoti ir išlaikyti 
kolektyvinių veiksmų teisę ir teisę
streikuoti; ragina sukurti specialius 
socialinių bylų rūmus Europos Teisingumo 
Teisme, kuriuose dirbtų teisėjai, kurie yra 
darbo ir socialinės teisės specialistai;

4. ragina į visus su bendra rinka susijusius 
teisėkūros veiksmus įraukti privalomą 
socialinę išlygą siekiant užtikrinti, kad 
taikant konkurencijos taisykles būtų 
gerbiamos pagrindinės teisės, ir užtikrinti, 
kad atsižvelgiant į keturias laisves būtų 
apsaugota ir išlaikyta kolektyvinių derybų
veiksmų teisė, teisė streikuoti ir laisvė 
jungtis į asociacijas; ragina sukurti 
specialius socialinių bylų rūmus Europos 
Teisingumo Teisme, kuriuose dirbtų 
teisėjai, kurie yra darbo ir socialinės teisės 
specialistai;
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Or. en

Pakeitimas 30
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą dėl transeuropinio 
transporto tinklo 26 pasiūlyme ir dėl 
energetikos infrastruktūros 27 pasiūlyme, 
bet mano, kad Komisija, kurios užduotis 
yra apibrėžti ir ginti bendrą Europos 
interesą, turi visų pirma ir vadovaujantis 
jos iniciatyvos teise įsipareigoti imtis 
veiksmų Sąjungos vardu tose srityse, 
kuriose ji turi pasidalijamąją 
kompetenciją arba įgaliojimus 
koordinuoti valstybių narių veiksmus 
užuot tik nustačiusi rinkos ar valstybės 
veikėjų veiksmų ribas;

Or. en

Pakeitimas 31
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. atsižvelgdamas į Komisijos naują 
strategiją dėl veiksmingo Pagrindinių 
teisių chartijos įgyvendinimo (29 
pasiūlymas) ir į diskusijas dėl tolesnių 
Sutarties pakeitimų vykstant kitam plėtros 
etapui, primygtinai ragina pradėti taikyti 
socialinės pažangos išlygą pirminėje ES 
teisėje, pagal kurią nustatoma, jog 
pagrindinės teisės bendrai ir teisė 
streikuoti bei imtis kolektyvinių 
priemonių, kolektyvinių derybų teisė ir t. t. 
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visada svarbesnės nei vidaus rinkos 
pagrindinės laisvės;

Or. en

Pakeitimas 32
Françoise Castex

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. palankiai vertina 29 pasiūlymą ir 
Komisijos pasirengimą įgyvendinti 
Pagrindinių teisių chartiją ir socialinę 
išlygą (Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnis);  ragina, kad šios 
priemonės būtų veiksmingos; ragina, kad 
ne tik Komisija analizuotų visų teisės aktų 
socialinį poveikį, bet kad būtų raginama 
pateikti Parlamento, kitų Europos 
institucijų ir socialinių partnerių 
nuomones;

Or. en

Pakeitimas 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4 a. palankiai vertina pasiūlytą 
sprendimą, kuriuo nustatoma Europos 
radijo spektro veiksmų programa, ypač 
800 MHz „skaitmeninio dividendo“ 
juostos atlaisvinimas iki 2013 m., siekiant  
plačiajuosčio ryšio kaimo vietovėse ir  
spartaus interneto prieigos visiems 
piliečiams;

Or. en
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Pakeitimas 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir 
skirtingas kolektyvinių veiksmų formas, ir 
išsaugoti vienodo užmokesčio už vienodos 
vertės darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. palankiai vertina paskelbtą teisėkūros 
iniciatyvą dėl Darbuotojų komandiravimo 
direktyvos (96/71/EB) įgyvendinimo
siekiant užtikrinti pagarbą komandiruotų 
darbuotojų teisėms ir paaiškinti 
nacionalinių valdžios institucijų ir įmonių 
pareigas; ragina valstybes nares šalinti 
trūkumus, kurių esama įgyvendinant ir 
vykdant Direktyvą 96/71/EB;

Or. en

Pakeitimas 35
Sari Essayah

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina vadovaujantis 30 pasiūlymu
persvarstyti Darbuotojų komandiravimo 
direktyvos (96/71/EB2) įgyvendinimą
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą;

Or. en

                                               
1 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.
2 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.
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Pakeitimas 36
Elizabeth Lynne

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas;

Or. en

Pakeitimas 37
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai
nurodyti minimalius tarifus;

5. laikosi nuomonės, kad 30 pasiūlymas 
nėra pakankamas ir ragina persvarstyti 
Darbuotojų komandiravimo direktyvą 
(96/71/EB1) siekiant apsaugoti valstybių 
narių darbo standartus ir darbo santykių 
sistemas, įskaitant kolektyvines derybas ir 
skirtingas kolektyvinių veiksmų formas, ir 
išsaugoti vienodo užmokesčio už vienodos 
vertės darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

Or. en

Pakeitimas 38
Liisa Jaakonsaari

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
santykių sistemas ir atkurti pagarbą darbo 
standartų ir darbo sąlygų reguliavimo 
sistemai šalyje, kur darbas dirbamas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius standartus;

Or. en

Pakeitimas 39
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodą darbą toje 
pačioje darbo vietoje principą, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 18 ir 157 straipsniuose, o ne 
paprasčiausiai nurodyti minimalius tarifus;

Or. en

Pakeitimas 40

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1 ) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina tikslingai persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą toje pačioje darbo vietoje principą, o 
ne paprasčiausiai nurodyti minimalius 
tarifus; ragina visuose atitinkamuose 
teisės aktuose atsižvelgti į tai, kad darbo 
standartai apibrėžiami turint omenyje 
darbo vietą;

Or. en

Pakeitimas 41
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą toje pačioje darbo vietoje ar
aplinkoje principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

Or. en

Pakeitimas 42
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą principą, o ne paprasčiausiai 
nurodyti minimalius tarifus;

5. ragina persvarstyti Darbuotojų 
komandiravimo direktyvą (96/71/EB1) 
siekiant apsaugoti valstybių narių darbo 
standartus ir darbo santykių sistemas, 
įskaitant kolektyvines derybas ir skirtingas 
kolektyvinių veiksmų formas, ir išsaugoti 
vienodo užmokesčio už vienodos vertės 
darbą toje pačioje vietoje principą, o ne 
paprasčiausiai nurodyti minimalius tarifus, 
kad būtų skatinamas darbuotojų 
tarpvalstybinis mobilumas ir keitimasis 
patirtimi ir gerąja praktika;

Or. en

Pakeitimas 43

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5 b. ragina Komisiją pradėti išsamų 
socialinio dempingo atlyginimo ir darbo 
sąlygų srityje vidaus rinkoje tyrimą;
pabrėžia, kad vykdant šį tyrimą socialiniai 
partneriai ir nacionalinės darbo 
inspekcijos turi atlikti lemiamą vaidmenį; 
tikisi, kad prireikus Komisiją pateiks 
pasiūlymų dėl naujų teisinių veiksmų ar 
papildomų įgyvendinimo priemonių; 

Or. en

Pakeitimas 44
Françoise Castex

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5 a. palankiai vertina 32 ir 35 pasiūlymus, 
susijusius su kvalifikacijų pripažinimu ir 
įgytos patirties įteisinimu; ragina 
integruoti juos į Europos kvalifikacijų 
sistemą ir atsižvelgti į juos sektorių ir 
(arba) įmonių kolektyvinėse sutartyse 
pagal kiekvienos valstybės narės 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos 
tinkamos pensijos; primena Komisijai, 
kad daugelis valstybių narių turi gerai 
veikiančią pirmosios pakopos sistemą; 
primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į 
tai ir pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

6. mano, kad pensijų sistemos ir toliau 
turėtų būti iš esmės reguliuojamos 
nacionaliniu lygmeniu vadovaujantis 
subsidiarumo principu; vis dėlto ragina 
valstybes nares veiksmingiau koordinuoti 
savo pensijų politiką ir keistis gerąja 
patirtimi Europos lygmeniu, kad būtų 
įveiktos bendros finansinės ir 
demografinės problemos; ragina Komisiją
ir valstybes nares siekti mobiliųjų 
darbuotojų pensijų perkeliamumo ES
gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 46
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 6. pabrėžia, kad bet kokia antrosios 
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pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 
pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

pakopos pensijų sistemos reforma turėtų 
būti valstybių narių kompetencija ir ja 
turėtų būti siekiama stiprinti ir papildyti 
pirmąją pakopą, pagal kurią užtikrinamos 
tinkamos pensijos; primena Komisijai, kad 
daugelis valstybių narių turi gerai 
veikiančią pirmosios pakopos sistemą; 
primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į tai 
ir pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

Or. en

Pakeitimas 47

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 
pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 
pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES; pabrėžia, 
kad ekonomikos krizė, demografiniai 
pokyčiai ir problemos, su kuriomis 
susiduria mobilieji darbuotojai, neturi 
būti pretekstas abejoti pirmosios pensijų 
pakopos viršenybe ir svarba, ypač 
atsižvelgiant į kelio skurdui užkirtimą;

Or. en
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Pakeitimas 48
Liisa Jaakonsaari

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 
pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 
pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES; ragina, kad 
Komisija įvertintų įvairių taisyklių, kurios 
daro įtaką pensijų fondams, poreikį ir 
poreikį gerinti pensijų perkeliamumą, 
įskaitant įmonių pensijų keičiant 
darbdavius perkeliamumą; ragina 
Komisiją gerinti taisykles, susijusias su 
pensijų sistemų skaidrumu, jų investicijų 
strategijomis ir mokumu, į procesą 
pradiniu etapu įtraukiant socialinius 
partnerius; 

Or. en

Pakeitimas 49
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; taip pat mano, kad svarbu teikti 
mokestines paskatas pasinaudoti trečiąja 
pakopa, kuri neturėtų būti vertinama kaip 
alternatyva kitoms dviem pakopoms;
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pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

primena Komisijai, kad daugelis valstybių 
narių turi gerai veikiančią pirmosios 
pakopos sistemą; primygtinai ragina 
Komisiją atsižvelgti į tai ir pasinaudoti 
šiais pavyzdžiais kaip lyginamaisiais 
standartais ES;

Or. en

Pakeitimas 50
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą; primygtinai 
ragina Komisiją atsižvelgti į tai ir 
pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

6. mano, kad bet kokia antrosios pakopos 
pensijų sistemos reforma turėtų būti 
siekiama stiprinti ir papildyti pirmąją 
pakopą, pagal kurią užtikrinamos tinkamos 
pensijos; primena Komisijai, kad daugelis 
valstybių narių turi gerai veikiančią 
pirmosios pakopos sistemą ir kad jos 
vaidmuo turi būti užtikrintas, o ne 
netiesiogiai sudaromos jam kliūtys; 
primygtinai ragina Komisiją atsižvelgti į tai 
ir pasinaudoti šiais pavyzdžiais kaip 
lyginamaisiais standartais ES;

Or. en

Pakeitimas 51
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6 a. labai kritiškai vertina Komisijos 
nuomonę, kad finansuojamoms 
sistemoms turi būti suteiktas naujas 
postūmis „sustiprinant pensijų vidaus 
rinką“, tai taikant ne tik profesinių 
pensijų sistemoms, bet ir įvairiems 
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privatiems pensijų fondams, gyvybės 
draudimui ir t. t.; apie šią nuomonę ji, 
žinoma, turi informuoti savo pasiūlyme 
dėl direktyvos dėl įstaigų, atsakingų už 
profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir 
priežiūros peržiūros; labai kritiškai 
vertina tai, kad direktyva dėl įstaigų, 
atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, 
veiklos ir priežiūros profesinių pensijų 
sistemų paslaugų teikimą atvėrė 
konkurencijai ir labai liberalizavo 
reikalavimus dėl patikimumo 
reglamentavimo;

Or. en

Pakeitimas 52
Patrick Le Hyaric

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6 b. siūlo laipsniškai reintegruoti 
finansuojamų sistemų tinkamą turtą į 
valstybines pensijų sistemas, kaip tai 
padarė Argentina, siekiant padidinti 
perskirstymą ir siekti dvigubo tikslo: 
užkirsti kelią skurdui senatvėje ir 
išsaugoti gyvenimo lygį pensijų sistemų 
dalių, susijusių su uždarbiu, atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 53
Jutta Steinruck

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6 a. ragina Komisiją persvarstyti viešųjų 
pirkimų direktyvas, kad būtų sudarytos 
sąlygos valstybėms narėms nacionaliniu 
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ar vietos lygmenimis priimti ir įgyvendinti 
aukštesnius socialinius ir ekonominius 
standartus; 

Or. en

Pakeitimas 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją sukurti tikrą 
pertvarkymo strategiją, pagal kurią būtų 
veiksmingai įtraukiamos visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
darbuotojus ir jų atstovus; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros 
turėtų būti numatytos visose įmonės 
veiklos srityse, priimant tos įmonės 
strateginius sprendimus ir darant 
pasirinkimus ir numatant jų poveikį 
užimtumui;

7. ragina Komisiją pradėti konsultacijas su 
socialiniais partneriais siekiant sukurti 
Europos pramonės pertvarkymo 
numatymo mechanizmą, kad ištekliai 
galėtų būti veiksmingiau nukreipti į 
besivystančius sektorius ir darbuotojams 
galėtų būti pasiūlyta daugiau ir geresnių 
naujų galimybių;

Or. en

Pakeitimas 55
Sari Essayah

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją sukurti tikrą 
pertvarkymo strategiją, pagal kurią būtų 
veiksmingai įtraukiamos visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
darbuotojus ir jų atstovus; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros 
turėtų būti numatytos visose įmonės 
veiklos srityse, priimant tos įmonės
strateginius sprendimus ir darant 
pasirinkimus ir numatant jų poveikį 
užimtumui;

7. ragina Komisiją apsvarstyti pertvarkymo 
strategiją pagal 32 pasiūlymą, kad visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
darbuotojus ir jų atstovus, aktyviai 
dalyvautų konsultacijose; mano, kad 
pertvarkymo strategijoje informavimo ir 
konsultavimo procedūros turi būti ypač 
susijusios su įmonės galimų sprendimų 
poveikio užimtumui numatymu kartu 
užtikrinant, kad neskelbtina informacija 
nebūtų atskleista konkurentams;
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Or. en

Pakeitimas 56
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją sukurti tikrą 
pertvarkymo strategiją, pagal kurią būtų 
veiksmingai įtraukiamos visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
darbuotojus ir jų atstovus; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros 
turėtų būti numatytos visose įmonės 
veiklos srityse, priimant tos įmonės 
strateginius sprendimus ir darant 
pasirinkimus ir numatant jų poveikį 
užimtumui;

7. ragina parengti tikrą pertvarkymo 
strategiją; taigi palankiai vertina 32 
pasiūlymą ir ragina į Komisijos 
konsultacijas įtraukti pasiūlymus dėl 
elgesio kodekso užtikrinant socialinį 
dialogą, išankstinį numatymą ir 
pranešimą laiku, daugelio suinteresuotųjų 
šalių įtraukimą, darbo vietų keitimą 
visiems, pokyčių sveikatos aspekto 
apsvarstymą ir užimtumą; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros 
turėtų būti numatytos visose įmonės 
veiklos srityse, priimant tos įmonės 
strateginius sprendimus ir darant 
pasirinkimus ir numatant jų poveikį 
užimtumui;

Or. en

Pakeitimas 57
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją sukurti tikrą 
pertvarkymo strategiją, pagal kurią būtų 
veiksmingai įtraukiamos visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
darbuotojus ir jų atstovus; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros 
turėtų būti numatytos visose įmonės 
veiklos srityse, priimant tos įmonės 
strateginius sprendimus ir darant 

7. ragina Komisiją sukurti tikrą 
pertvarkymo strategiją, pagal kurią būtų 
veiksmingai įtraukiamos visos 
suinteresuotosios šalys, įskaitant 
darbuotojus ir jų atstovus; mano, kad 
informavimo ir konsultavimo procedūros 
turėtų būti numatytos visose įmonės 
veiklos srityse, priimant tos įmonės 
strateginius sprendimus ir darant 
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pasirinkimus ir numatant jų poveikį 
užimtumui;

pasirinkimus ir numatant jų poveikį 
užimtumui; mano, kad šis įtraukimas 
turėtų būti numatytas visose su 
Bendrosios rinkos aktu susijusiose 
politinėse ir teisėkūros iniciatyvose; 

Or. en

Pakeitimas 58
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7 a. laikosi nuomonės, kad pagal bendros 
rinkos strategiją turėtų būti stiprinama 
socialinė gerovė, darbuotojų teisės ir 
užtikrintos teisingos darbo sąlygos visiems 
Europos gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 59
Françoise Castex

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7 a. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasirengimą veiksmingiau remti socialinį 
dialogą ir didinti sprendimų skaidrumą ir 
stiprinti demokratiją; pabrėžia būtinybę šį 
pasirengimą paremti konkrečiomis 
iniciatyvomis; ragina sukurti Europos 
darbų tarybas ir remti bendrų komitetų 
kūrimą pramonės sektoriuose, kuriuose 
galima spręsti klausimus, susijusius su 
investicijomis į ekonominį pertvarkymą;

Or. en
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Pakeitimas 60
Liisa Jaakonsaari

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
persvarstyti Profesinių kvalifikacijų 
direktyvą (2005/36/EB2) ir įvesti profesinį 
pažymėjimą, kuriame atsižvelgiant į 
asmens duomenų apsaugos taisykles būtų 
pateikta bent jau informacija apie 
kvalifikacijas, darbo patirtį ir mokestinių 
prievolių vykdymą; siūlo apsvarstyti 
įgūdžių paso derinimą su profesiniu 
pažymėjimu, kad ES lygmeniu egzistuotų 
vienas bendras pažymėjimas;

8. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
persvarstyti Profesinių kvalifikacijų 
direktyvą (2005/36/EB) ir įvesti profesinį 
pažymėjimą, kuriame atsižvelgiant į 
asmens duomenų apsaugos taisykles būtų 
pateikta bent jau informacija apie 
kvalifikacijas, darbo patirtį ir mokestinių 
prievolių vykdymą; siūlo apsvarstyti 
įgūdžių paso derinimą su profesiniu 
pažymėjimu, kad ES lygmeniu egzistuotų 
vienas bendras pažymėjimas; pabrėžia 
profesinio pažymėjimo potencialą 
kovojant su šešėline ekonomika ir (arba) 
nelegaliu darbu Europoje;

Or. en

Pakeitimas 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
persvarstyti Profesinių kvalifikacijų 
direktyvą (2005/36/EB2) ir įvesti profesinį 
pažymėjimą, kuriame atsižvelgiant į 
asmens duomenų apsaugos taisykles būtų
pateikta bent jau informacija apie 
kvalifikacijas, darbo patirtį ir mokestinių 
prievolių vykdymą; siūlo apsvarstyti 
įgūdžių paso derinimą su profesiniu 
pažymėjimu, kad ES lygmeniu egzistuotų 
vienas bendras pažymėjimas;

8. palankiai vertina Komisijos ketinimą 
persvarstyti Profesinių kvalifikacijų 
direktyvą (2005/36/EB) ir apsvarstyti 
galimybę įvesti profesinį pažymėjimą, 
kuriame atsižvelgiant į asmens duomenų 
apsaugos taisykles galėtų būti pateikta, be 
kita ko, informacija apie kvalifikacijas, 
darbo patirtį ir mokestinių prievolių 
vykdymą; siūlo apsvarstyti įgūdžių paso 
derinimą su profesiniu pažymėjimu, kad 
ES lygmeniu egzistuotų vienas bendras 
pažymėjimas;

Or. en
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Pakeitimas 62

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8 b. palankiai vertina judaus jaunimo 
kortelę siekiant gerinti jaunimo studijų, 
mokymo ir darbo sąlygas užsienyje; 
pabrėžia, kad šios iniciatyvos jokiu būdu 
nepakanka kovojant su nerimą keliančiu 
dideliu jaunimo nedarbu Europoje;

Or. en

Pakeitimas 63
Liisa Jaakonsaari

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; atkreipia dėmesį į socialinės 
ekonomikos dalį, apimančią kooperatyvus, 
savidraudos draugijas, asociacijas ir 
fondus, kurie atlieka ypač vertingą 
vaidmenį kuriant tvarų užimtumą ir augimą
ir kovojant su skurdu ir atskirtimi;

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; pabrėžia daugelio socialinės 
ekonomikos įmonių atsparumą 
ekonomikos ir socialinei krizei, jų 
potencialą demokratizuoti ekonomiką, jų 
lankstumą reaguojant į besikeičiančius 
poreikius ir gebėjimą diegti naujoves, ne 
tik ekonominiu ir ekologiniu, bet ir 
socialiniu požiūriais; atkreipia dėmesį į 
socialinės ekonomikos dalį, apimančią 
kooperatyvus, savidraudos draugijas, 
asociacijas ir fondus, kurie atlieka ypač 
vertingą vaidmenį kuriant tvarų užimtumą 
ir augimą ir kovojant su skurdu ir 
atskirtimi; primena Komisijai, kad visų 
pirma didinant teisinį tikrumą visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugų srityje 
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(VESP) turi būti užtikrintos vienodos 
sąlygos socialinės ekonomikos veikėjams;

Or. en

Pakeitimas 64
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; atkreipia dėmesį į socialinės 
ekonomikos dalį, apimančią kooperatyvus, 
savidraudos draugijas, asociacijas ir 
fondus, kurie atlieka ypač vertingą 
vaidmenį kuriant tvarų užimtumą ir augimą 
ir kovojant su skurdu ir atskirtimi;

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį potencialą 
ir ragina, kad vidaus rinka nekeltų 
pavojaus juridinių vienetų įvairovei; 
verslo modelių, kuriems, be kitų, 
atstovauja kooperatyvai ir savidraudos 
draugijos, įvairovę laiko bendru turtu, 
kuris įrodė savo atsparumą krizės metu ir 
turėtų būti branginamas;  atkreipia dėmesį 
į socialinės ekonomikos dalį, apimančią 
kooperatyvus, savidraudos draugijas, 
asociacijas ir fondus, kurie atlieka ypač 
vertingą vaidmenį kuriant tvarų užimtumą 
ir augimą ir kovojant su skurdu ir atskirtimi 
ir ragina į 37 pasiūlymą įtraukti europinį 
savidraudos draugijų ir asociacijų
statusą;

Or. en

Pakeitimas 65

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; atkreipia dėmesį į socialinės 

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; atkreipia dėmesį į socialinės 
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ekonomikos dalį, apimančią kooperatyvus, 
savidraudos draugijas, asociacijas ir 
fondus, kurie atlieka ypač vertingą 
vaidmenį kuriant tvarų užimtumą ir augimą 
ir kovojant su skurdu ir atskirtimi;

ekonomikos dalį, apimančią kooperatyvus, 
savidraudos draugijas, asociacijas ir 
fondus, kurie atlieka ypač vertingą 
vaidmenį kuriant tvarų užimtumą ir augimą 
ir kovojant su skurdu ir atskirtimi; ragina 
numatyti atskirų Europos fondų, 
savidraudos draugijų ir asociacijų statutų 
nustatymo priemones siekiant užkirsti 
kelią teisiniam netikrumui, sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam 
bendradarbiavimui ir užtikrinti, kad 
tokios socialiai orientuotos ir naujoviškos 
įmonės galėtų kuo geriau išnaudoti savo 
ekonominį ir socialinį potencialą bendroje 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 66
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; atkreipia dėmesį į socialinės 
ekonomikos dalį, apimančią kooperatyvus, 
savidraudos draugijas, asociacijas ir 
fondus, kurie atlieka ypač vertingą 
vaidmenį kuriant tvarų užimtumą ir augimą 
ir kovojant su skurdu ir atskirtimi;

9. palankiai vertina pasiūlymus remti 
socialinės ekonomikos inovacinį 
potencialą; atkreipia dėmesį į socialinės ir 
ekologiškos ekonomikos dalį, apimančią 
kooperatyvus, savidraudos draugijas, 
asociacijas ir fondus, kurie atlieka ypač 
vertingą vaidmenį kuriant tvarų užimtumą 
ir augimą ir kovojant su skurdu ir 
atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 67

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
10 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina socialinę ekonomiką labiau 
integruoti į nacionalinius veiksmų planus, 
remiant PPO parengtus socialinės įtraukties 
srityje, ir teikiant struktūrinį finansavimą 
bei rengiant socialinių naujovių programas 
labiau skatinti socialinę ekonomiką;

10. ragina socialinę ekonomiką labiau 
integruoti į nacionalinius veiksmų planus, 
remiant PPO parengtus socialinės įtraukties 
srityje, ir teikiant struktūrinį finansavimą 
bei rengiant socialinių naujovių programas 
labiau skatinti socialinę ekonomiką;
palankiai vertina socialinės ekonomikos 
įmonių laikymą socialinės rinkos 
ekonomikos išteklių dalimi ir ragina imtis 
priemonių siekiant pagerinti jų 
tarpvalstybinę prieigą ir padidinti jų 
verslumo ir užimtumo potencialą bendroje 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 68
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. ragina socialinę ekonomiką labiau 
integruoti į nacionalinius veiksmų planus, 
remiant PPO parengtus socialinės įtraukties 
srityje, ir teikiant struktūrinį finansavimą 
bei rengiant socialinių naujovių programas 
labiau skatinti socialinę ekonomiką;

10. ragina socialinę ekonomiką labiau 
integruoti į nacionalinius veiksmų planus, 
remiant PPO parengtus socialinės įtraukties 
srityje, ir teikiant struktūrinį finansavimą 
bei rengiant socialinių naujovių programas 
labiau skatinti socialinę ekonomiką; taigi 
siūlo glaudžiai bendradarbiauti ir 
numatyti bendrus svarstymus priimant 
sprendimus Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų 
taryboje ir Ekonomikos ir finansų reikalų 
taryboje;

Or. en

Pakeitimas 69

Emilie Turunen
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Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10 b. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl konsultacijų, susijusių su 
Europos kooperacinės bendrovės statutu, 
kad jis taptų patrauklesnis verslininkams;

Or. en

Pakeitimas 70

Emilie Turunen

Nuomonės projektas
10 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10 c. mano, kad socialinio verslumo 
iniciatyva bus veiksmingiausia, jei bus 
paremta aiškiomis ir tiksliomis 
apibrėžtimis ir dėmesys bus sutelktas į 
socialinės ekonomikos įmones, t. y. 
įmones, kurios a) pirmenybę teikia 
individui ir socialiniam tikslui kapitalo 
atžvilgiu, b) siūlo savanorišką ir atvirą 
narystę, c) derina narių ir (arba) vartotojų 
interesus ir (arba) bendrą interesą, d) 
gina ir taiko solidarumo ir atsakomybės 
principą, e) yra autonomiškai valdomos, f) 
perteklių naudoja tvaraus vystymosi tikslų 
siekimui arba paslaugų, kurios naudingos 
jos nariams, arba visuotinės svarbos 
paslaugų (VSP)  teikimui;

Or. en

Pakeitimas 71

Emilie Turunen
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Nuomonės projektas
10 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10 d. primena, kad savo rezoliucijoje dėl 
socialinės ekonomikos Europos 
Parlamentas prašė geresnio socialinės 
ekonomikos įmonių pripažinimo, įskaitant 
bendrą koncepcijos įtraukimą į ES 
politiką, intensyvesnį dialogą su socialinės 
ekonomikos atstovais, geresnę paramą 
verslui ir pripažinimą palaikant socialinį 
dialogą; primena, kad toje pačioje 
rezoliucijoje Europos Parlamentas ragino 
nacionaliniuose registruose fiksuoti 
socialinės ekonomikos įmones ir prašė 
parengti specialias statistikas apie 
socialinės ekonomikos įmonių veiklą;

Or. en

Pakeitimas 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų 
atlyginimus, skaidrumą; ragina taikyti 
nuoseklų metodą, kuris be tarybų ir 
valdybų dalyvavimo teisių apima aukštų 
minimalių standartų nustatymą ir 
darbuotojų bei jų atstovų teisės į 
informaciją ir konsultacijas skatinimą.

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
stiprinti įmonių valdymą ir socialinę 
atsakomybę, ypač akcijų turinčių 
darbuotojų sistemos skatinimą, ilgalaikių 
akcininkų įsipareigojimų stiprinimą ir 
didesnį skaidrumą; vis dėlto atmeta su tuo 
susijusias privalomas taisykles įmonėms; 

Or. en
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Pakeitimas 73
Sari Essayah

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų 
atlyginimus, skaidrumą; ragina taikyti 
nuoseklų metodą, kuris be tarybų ir 
valdybų dalyvavimo teisių apima aukštų 
minimalių standartų nustatymą ir 
darbuotojų bei jų atstovų teisės į 
informaciją ir konsultacijas skatinimą.

11. palankiai vertina Komisijos 38 
pasiūlymą dėl viešųjų konsultacijų, kad 
būtų stiprinamas įmonių valdymas
siekiant konkretaus tikslo didinti 
skaidrumą sprendžiant socialinius ir 
aplinkos klausimus ir gerbti žmogaus 
teises, ir pabrėžia, kad didesnis 
skaidrumas atsižvelgiant į verslo paslaptis, 
geri santykiai su personalu ir gamybos 
procesai, kurie atitinka tvarų vystymąsi, 
yra taip pat naudingi įmonėms, jų 
savininkams ir tiems, kas į jas investuoja;

Or. en

Pakeitimas 74
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų atlyginimus, 
skaidrumą; ragina taikyti nuoseklų metodą, 
kuris be tarybų ir valdybų dalyvavimo 
teisių apima aukštų minimalių standartų 
nustatymą ir darbuotojų bei jų atstovų 
teisės į informaciją ir konsultacijas 
skatinimą.

11. palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą 38 pasiūlyme stiprinti 
įmonių valdymą siekiant konkretaus tikslo 
labiau įtraukti darbuotojus ir gerinti įmonių 
teikiamos informacijos, įskaitant vadovų 
atlyginimus, skaidrumą; ragina taikyti 
nuoseklų metodą, kuris be tarybų ir 
valdybų dalyvavimo teisių apima aukštų 
minimalių standartų nustatymą, pvz., darbo 
užmokesčio lentelių ir viršutinių ribų 
vadovams numatymą, siekiant prisidėti 
prie geresnio akcininkų ir darbuotojų 
balanso ir suteikti tinkamą paskatą 
ilgalaikėms investicijoms ir darbuotojų bei 
jų atstovų teisės į informaciją ir 
konsultacijas skatinimą;
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Or. en

Pakeitimas 75
Liisa Jaakonsaari

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų atlyginimus, 
skaidrumą; ragina taikyti nuoseklų metodą, 
kuris be tarybų ir valdybų dalyvavimo 
teisių apima aukštų minimalių standartų 
nustatymą ir darbuotojų bei jų atstovų 
teisės į informaciją ir konsultacijas 
skatinimą.

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų atlyginimus, 
skaidrumą; ragina taikyti nuoseklų metodą, 
kuris be tarybų ir valdybų dalyvavimo 
teisių apima aukštų minimalių standartų 
nustatymą ir darbuotojų bei jų atstovų 
teisės į informaciją ir konsultacijas 
skatinimą; laikosi nuomonės, kad 
direktorių valdybų ir sprendimų priėmimo 
organų veikimas gali būti gerinamas 
įtraukiant daugiau moterų ir skirtingų 
žinių bei skirtingą patirtį turinčių 
asmenų, atliekančių įvairius vaidmenis, 
todėl reikėtų imtis priemonių siekiant 
užtikrinti šių valdybų ir organų sudėties 
įvairovę;

Or. en

Pakeitimas 76
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų atlyginimus, 
skaidrumą; ragina taikyti nuoseklų metodą, 

11. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 
stiprinti įmonių valdymą siekiant 
konkretaus tikslo labiau įtraukti 
darbuotojus ir gerinti įmonių teikiamos 
informacijos, įskaitant vadovų atlyginimus, 
skaidrumą; ragina taikyti nuoseklų metodą, 
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kuris be tarybų ir valdybų dalyvavimo 
teisių apima aukštų minimalių standartų 
nustatymą ir darbuotojų bei jų atstovų 
teisės į informaciją ir konsultacijas 
skatinimą.

kuris be tarybų ir valdybų dalyvavimo 
teisių apima reglamentą, kuriuo nustatomi
aukšti minimalūs standartai ir skatinama 
darbuotojų bei jų atstovų teisė į informaciją 
ir konsultacijas;

Or. en

Pakeitimas 77
Licia Ronzulli

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11 a. pabrėžia, kad reikia patvirtinti 
ambicingą Europos pramonės politiką, 
kurios tikslas – stiprinti tikrąją ekonomiką 
ir įgyvendinti perėjimą prie pažangesnės 
ir tvaresnės ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 78
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11 a. laikosi nuomonės, kad įmonių 
valdymas turi apimti įmonių socialinės 
atsakomybės įgyvendinimą ir teigiamų 
veiksmų skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 79
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

11 a. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl energijos skydo nedideliems namų 
ūkiams; 

Or. en

Pakeitimas 80
Sylvana Rapti

Nuomonės projektas
11 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11 a. pabrėžia, kad pažeidžiamų grupių 
prieiga prie bankų paslaugų (pvz., 
hipotekos, tačiau ne tik išimtinai šių 
paslaugų) yra itin svarbi ir kad visose 
teisėkūros iniciatyvose turi būti 
atsižvelgiama į finansinę įtrauktį ir 
apsaugą ir tinkamą vartotojų 
informavimą. 

Or. en


