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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio 
susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais
(COM(2013) 0740 – C7- 000/2013 – 2013/0361(APP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2013) 0740),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 352 straipsnį (C7-0000/2013),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į tarpinį Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-
0000/2013),

1. prašo Tarybos atsižvelgti į šias pataisas:

pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo turėtų būti pakeistas taip:

Pataisa 1

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

Trišalio aukščiausiojo lygio susitikimo 
ekonomikos augimo ir užimtumo 
klausimais tikslas – laikantis Sutarties ir 
tinkamai atsižvelgiant į Sąjungos 
institucijų ir įstaigų įgaliojimus, užtikrinti 
nuolatinį Tarybos, Komisijos ir socialinių 
partnerių veiklos derinimą. Jis padės 
socialiniams partneriams Europos 
lygmeniu vykdant socialinį dialogą 
prisidėti prie įvairių Sąjungos ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos 
siekių įgyvendinimo. Tuo tikslu jis turėtų 
remtis Tarybos, Komisijos ir socialinių 
partnerių parengiamaisiais darbais ir 
diskusijomis įvairiuose ekonominių, 
socialinių ir užimtumo klausimų derinimo 
forumuose.

Trišalio aukščiausiojo lygio susitikimo 
ekonomikos augimo ir užimtumo 
klausimais tikslas – laikantis Sutarties ir 
tinkamai atsižvelgiant į Sąjungos 
institucijų ir įstaigų įgaliojimus, užtikrinti 
nuolatinį Tarybos, Komisijos ir socialinių 
partnerių veiklos derinimą, taip pat derinti 
jų strategijas, siekiant augimo, aukšto 
užimtumo lygio, socialinės integracijos ir 
apsaugos garantijomis, taip pat aukšto 
lygio švietimo, mokymo bei žmonių 
sveikatos apsaugos. Jis padės socialiniams 
partneriams Europos lygmeniu vykdant 
socialinį dialogą prisidėti prie įvairių 
Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo 
vietų kūrimo strategijos siekių 
įgyvendinimo. Tuo tikslu jis turėtų remtis 
Tarybos, Komisijos ir socialinių partnerių 
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parengiamaisiais darbais ir diskusijomis 
įvairiuose ekonominių, socialinių ir 
užimtumo klausimų derinimo forumuose.

Or. en

Pataisa 2

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

3. Kiekvieną grupę sudaro įvairių Europos 
pramonės sektorių organizacijų, 
atstovaujančių bendriems ar 
konkretesniems priežiūros ar 
vadovaujančių darbuotojų, taip pat mažųjų 
ir vidutinių įmonių interesams Europos 
lygmeniu, atstovai.

3. Kiekvieną grupę sudaro įvairių Europos 
pramonės sektorių organizacijų, 
atstovaujančių bendriems ar 
konkretesniems priežiūros ar 
vadovaujančių darbuotojų, taip pat mažųjų 
ir vidutinių įmonių interesams Europos 
lygmeniu, atstovai.

Techninį darbuotojų grupės koordinavimą 
vykdo Europos profesinių sąjungų 
konfederacija (ETUC), o darbdavių grupės 
– Europos verslo konfederacija 
(BUSINESSEUROPE). ETUC ir 
BUSINESSEUROPE užtikrina, kad 
specialių ir sektorinių organizacijų išreikšta 
nuomonė būtų paviešinta ir, prireikus, į 
savo grupes įtraukia atitinkamų 
organizacijų atstovus.

Techninį darbuotojų grupės koordinavimą 
vykdo Europos profesinių sąjungų 
konfederacija (ETUC), o darbdavių grupės 
– Europos verslo konfederacija 
(BUSINESSEUROPE). ETUC ir 
BUSINESSEUROPE užtikrina, kad 
specialių ir sektorinių organizacijų išreikšta 
nuomonė būtų paviešinta ir, prireikus, į 
savo delegacijas įtraukia atitinkamų 
organizacijų atstovus, suteikdami jiems 
teisę pasisakyti.

Or. en

Pataisa 3

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

1. Aukščiausiojo lygio susitikimo 
darbotvarkę drauge nustato Taryba, 
Komisija ir aukščiausio lygio susitikime 

1. Aukščiausiojo lygio susitikimo 
darbotvarkę drauge ir lygiaverčiai nustato 
Taryba, Komisija ir aukščiausio lygio 
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dalyvausiančios darbuotojų bei darbdavių 
įvairių pramonės sektorių organizacijos. 
Parengiamuosiuose posėdžiuose dalyvauja 
Tarybos ir Komisijos tarnybos bei ETUC ir 
BUSINESSEUROPE atstovai.

susitikime dalyvausiančios darbuotojų bei 
darbdavių įvairių pramonės sektorių 
organizacijos. Parengiamuosiuose 
posėdžiuose dalyvauja Tarybos ir 
Komisijos tarnybos bei ETUC ir 
BUSINESSEUROPE atstovai.

Or. en

Pataisa 4

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pataisa

1. Aukščiausiojo lygio susitikimas 
rengiamas bent du kartus per metus. Jis 
rengiamas prieš pavasario ir rudens 
Europos Vadovų Tarybos susitikimus.

1. Aukščiausiojo lygio susitikimai rengiami 
bent du kartus per metus. Jie rengiami prieš 
pavasario ir rudens Europos Vadovų 
Tarybos susitikimus, o jų rezultatai 
pateikiami kitam Europos Vadovų
Tarybos susitikimui, kai priimami 
sprendimai. 

Or. en

2. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


