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Pakeitimas 1
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 157 straipsnyje nurodyta, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba imasi 
priemonių užtikrinti, kad būtų taikomas 
moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo 
požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos 
principas, taip pat vienodo užmokesčio už 
vienodą arba vienodos vertės darbą 
principas.

Or. es

Pakeitimas 2
Iratxe García Pérez

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 ir 
moterų ir vyrų lygybę, 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. 

Or. es
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Pakeitimas 3
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 straipsnyje nurodyta, kad 
visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia 
pašalinti moterų ir vyrų nelygybės 
apraiškas ir diegti jų lygybę. Šios sutarties 
10 straipsnyje pridedama, kad 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, Sąjunga 
siekia kovoti su bet kokia diskriminacija 
dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos. Europos 
Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nurodyta, 
kad Europos visuomenėje vyrauja 
pliuralizmas, nediskriminavimas, 
tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 
moterų bei vyrų lygybė.

Or. es

Pakeitimas 4
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 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 

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

buvo atnaujinta ir joje daugiau dėmesio 
skiriama augimui bei akcentuojama, kad 
būtina kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų. Lisabonos strategija galiausiai 
nepasiekė savo tikslų. Dėl strategijos, 
kurioje dėmesys skiriamas 
konkurencingumui, išlaidų mažinimui, 
valstybės socialinio aprūpinimo sistemos 
ardymui, dar lankstesnėms darbo 
rinkoms, bendram rinkų liberalizavimui ir 
ypač finansų rinkų reguliavimo 
panaikinimui, padaugėjo išteklių ir 
gerovės paskirstymo nelygybės, skurdo, 
socialinę atskirties, mažai apmokamų 
darbo vietų ir nestabilaus užimtumo. 
Atėjo laikas sukurti alternatyvią Europos 
Sąjungos tvarios plėtros, socialinio 
teisingumo ir visiško užimtumo strategiją.

Or. en

Pakeitimas 5
Ilda Figueiredo

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. Šiuo atžvilgiu Komisija privalo 
pripažinti, kad esamos makroekonominės 
politikos pakeitimai (t. y. turėtų būti 
nepratęstas stabilumo paktas, turėtų būti 
sustabdyti privatizavimo ir liberalizavimo 
procesai ir t. t.) yra būtini siekiant, kad 
pirmenybė būtų teikiama kokybiškų darbo 
vietų kūrimui užtikrinant teises moterims, 
didesnius atlyginimus, mažinant skurdą ir 
skatinant socialinę įtrauktį ir progresą.
Prie atitinkamų gairių išvardyti penki 
pagrindiniai tikslai sudaro bendrus 
uždavinius, kuriais grindžiama valstybių 
narių ir Sąjungos veikla. Valstybės narės 
turėtų labai stengtis įgyvendinti 
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nacionalinius tikslus ir pašalinti kliūtis, 
trukdančias kurti daugiau kokybiškų 
darbo vietų.

Or. en

Pakeitimas 6
Mariya Nedelcheva

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 turėtų iš naujo 
apsvarstyti poreikį reformuoti savo 
pensijų sistemas siekiant atspindėti tikrąją 
demografinę padėtį ir trumpalaikes ir 
ilgalaikes demografinio augimo 
prognozės. Fiskalinių atkūrimo priemonių 
panaikinimas turėtų būti atliekamas ir 
derinamas pagal Stabilumo ir augimo pakto 
nuostatas.

Or. bg

Pakeitimas 7
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 
ekonomikos krizės įveikimo strategijas, 
valstybės narės turėtų vykdyti ambicingas
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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.

reformų programas, kad užtikrintų
geresnius makroekonominius rezultatus, 
ir siekti socialiniu ir aplinkos apsaugos 
požiūriu tvaraus vystymosi. Turėdama tai 
omenyje Komisija turėtų pakeisti 
dabartines makroekonomikos sistemas 
siekiant užtikrinti valstybės ir privačias 
investicijas ir padidinti gamybą, 
pirmenybę teikti didesniam darbo vietų 
skaičiui ir geresnėms darbo sąlygoms, 
ypač moterims, visuotinam socialiniam 
progresui ir užtikrinti, kad ekonomikos, 
užimtumo ir socialinės reformos padėtų 
pagerinti žmonių gyvenimo kokybę ir 
jaunimui sukurti geresnę ateitį.

Or. en

Pakeitimas 8
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Kai valstybės narės svarsto sumažinti 
viešojo sektoriaus išlaidas, ypač priežiūros 
ir švietimo srityse, pirmiausia jos turėtų 
įvertinti tokio sumažinimo poveikį moterų 
užimtumui.

Or. en

Pakeitimas 9
Iratxe García Pérez

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
kovojant su lyčių stereotipais ir 
užtikrinant 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. es

Pakeitimas 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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, 
neįgaliesiems ir legaliems migrantams. Be 
to, reformomis turėtų būti užtikrinama, kad 
ekonomikos augimas būtų naudingas 
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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.

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. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
didinti moterų darbuotojų užimtumo 
galimybes žemės ūkio sektoriuje, 
užtikrinant vienodą požiūrį, kaip ir 
kituose darbo rinkos sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 11
Mariya Nedelcheva

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 

(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, ir 
todėl turėtų būti užtikrinamas 
veiksmingas darbo rinkų veikimas 
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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.

nustatant ir įgyvendinant tinkamas 
priemones, skirtas užkirsti kelią iškritimui 
iš darbo rinkos. Todėl svarbiausi dalykai, 
kurių turėtų būti siekiama valstybių narių 
reformų programomis, tai investavimas 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.
Valstybėse narėse, kuriose nėra sistemų, 
susiejančių mokymus, profesinį 
tobulinimąsi ir perkvalifikavimą 
pritaikant darbo jėgą prie rinkos poreikių, 
jų kūrimas turėtų būti skatinamas;  

Or. bg

Pakeitimas 12
Iratxe García Pérez

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 

(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 
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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.

programomis, tai užtikrinti veiksmingą 
darbo rinkų veikimą, investuojant į 
sėkmingą darbo vietos keitimą, atitinkamų 
įgūdžių vystymą, kovą su lyčių 
stereotipais, darbo kokybės didinimą ir 
kovą su suskaidymu, struktūriniu nedarbu 
ir neveiklumu, kartu užtikrinant tinkamą 
tvarią socialinę apsaugą, lygias galimybes
ir aktyvią įtrauktį, siekiant sumažinti 
skurdą.

Or. es

Pakeitimas 13
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 14
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 gairės antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvavimo darbo rinkoje didinimas ir 
struktūrinio nedarbo mažinimas

Dalyvavimo darbo rinkoje didinimas,
nedarbo mažinimas ir lyčių lygybės 
skatinimas
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Or. en

Pakeitimas 15
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 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 
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,
užtikrinant vienodas galimybes juos gauti 
it skatinant vienodą moterų ir vyrų 
dalyvavimą.

Or. en
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Pakeitimas 16
Antonyia Parvanova

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 
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 
moteris, jaunimą ir tuos, kuriems gresia 
nedarbas, individualiai pritaikant paslaugas 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems 
asmenims. Valstybės narės turėtų pakeisti 
moterų darbo formas ir sąlygas siekiant 
sustiprinti jų padėtį darbo rinkoje ir 
užtikrinti jų socialinę apsaugą ir kitas 
moterų, įskaitant individualų verslą 
turinčias moteris, teises.

Or. en

Pakeitimas 17
Antonyia Parvanova

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 konkurenciją 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, galimybė moterims 
gauti socialinę ir su darbu susijusią 
apsaugą ir išmokas, 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. Siekiant užtikrinti lygybės 
politikos pažangą, valstybės narės taip pat 
turėtų šalinti naujokų ir moterų patekimo į 
darbo rinką kliūtis, remti savarankiškai 
dirbančius asmenis ir darbo vietų kūrimą 
tokiose srityse, kurios apima ekologiškas 
darbo vietas, kurios taip pat yra išankstinė 
sąlyga geriau apmokamoms, aukštos 
kvalifikacijos ir gerai atlyginamoms 
moterų darbo vietoms, ir socialinę rūpybą, 
taip pat skatinti socialines inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 18
Marije Cornelissen

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 konkurenciją 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, įskaitant kliūčių, 
trukdančių moterims dalyvauti darbo 
rinkoje, pašalinimą. 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. Taikant darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros politiką turėtų būti 
siekiama didinti užimtumą, visų pirma 
kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
darbuotojus ir moteris. Reikėtų imtis 
aktyvių priemonių, siekiant padidinti 
moterų dalyvavimą mokslo ir technikos 
srityse, jas jose išlaikyti ir pagerinti 
galimybes gauti paaukštinimą. Siekiant 
pagerinti vyrų ir moterų galimybes 
suderinti darbą ir asmeninį gyvenimą, 
valstybės narės turėtų darbuotojams 
suteikti teisę į darbą ne visą darbo dieną ir 
darbo laiko ir vietos lankstumą, galimybę 
gauti prieinamą, lanksčią ir aukštos 
kokybės vaikų priežiūrą ir kitų išlaikomų 
asmenų priežiūrą bei tinkamas 
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir 
įsivaikinimo atostogas. 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



PE442.904v01-00 16/33 AM\818788LT.doc

LT

Pakeitimas 19
Iratxe García Pérez

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 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 privalo
didinti ekonomiškai aktyvių amžiaus 
grupių dalyvavimą darbo rinkoje, 
pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus senėjimas ir lyčių lygybė. Be to, 
reikia atkreipti ypatingą dėmesį į tam 
tikras pažeidžiamas visuomenės grupes, 
kurios ieškant darbo susiduria su 
ypatingais sunkumais, pvz., tarp kitų, 
jaunimas, neįgalieji ir imigrantai. Taip 
pat ypatingas dėmesys atkreipiamas į tai, 
kad būtų užtikrintas vienodas darbo 
užmokestis, kuris yra kokybiško užimtumo 
ir lygybės rodiklis. 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. es
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Pakeitimas 20
Marije Cornelissen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų imtis atskirų priemonių, skirtų 
pašalinti kliūtims, su kuriomis 
įsijungdamos į darbo rinką susiduria 
moterys, ypač vyresnio amžiaus, jaunos 
moterys, migrantės, mažumų atstovės, 
lesbietės, lytį pakeitę asmenys ir moterys 
su negalia, įskaitant priemones, kuriomis 
aktyviai kovojama su diskriminacijos ar 
socialinės atskirties formomis, su 
kuriomis susiduria šios moterys.

Or. en

Pakeitimas 21
Iratxe García Pérez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybės aspektu moterys ir vyrai turi 
gauti tokias pačias galimybes įsitraukti į 
darbo rinką ir kopti karjeros laiptais. 
Todėl, be kita ko, turi būti sukurta 
politika, skatinanti bendrą moterų ir vyrų 
atsakomybę privataus gyvenimo ir 
rūpybos srityse, visų pirma, nustatant 
vaiko priežiūros atostogas, kuria būtų 
užtikrinama, kad būtų galima gauti 0–
3 m. amžiaus vaikų aukštos kokybės 
priežiūros paslaugas ir 3–6 m. amžiaus 
vaikų bendrąjį mokymą, ir kuria būtų 
panaikinama bet kokios rūšies 
diskriminacija darbo vietoje, kaip, pvz., 
dabartinis moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumas.
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Pakeitimas 22
Iratxe García Pérez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į esamus moterų ir vyrų 
užimtumo lygio skirtumus ES, reikia dėti 
ypatingas pastangas įtraukti moteris į 
darbo rinką siekiant bendro 75 proc. 
užimtumo tikslo.

Or. es

Pakeitimas 23
Marije Cornelissen

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 dalyvavimą bei geresnį 
migrantų integravimą. Valstybės narės 
turėtų siekti užtikrinti, kad mažiausiai 
50 proc. moterų užimtumo suteiktų 
ekonominę nepriklausomybę. Iki 2020 m. 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumas turėtų būti sumažintas iki 0–
5 proc.

Or. en
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Pakeitimas 24
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 a gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a gairė:  Lyčių lygybė
Valstybės narės, nustatydamos atskirus 
lyčių lygybės tikslus ir taikydamos lyčių 
lygybės principą ir atskirus politikos 
veiksmus, turėtų padidinti visapusiškai 
gerbiančio darbuotojų teises moterų 
užimtumo lygį ir panaikinti moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumą, 
diskriminaciją ir moterų ir vyrų užimtumo 
ir nedarbo lygių skirtumus;

Valstybės narės turėtų siekti iki 2020 m. 
pasiekti 75 proc. moterų ir vyrų užimtumo 
lygį (paremtą visos darbo dienos 
ekvivalentais), inter alia,
– didesnėmis valstybės ir privačiomis 
investicijomis, didesniu kokybiškų viešųjų 
paslaugų skaičiumi ir parama šeimoms ir 
asmenims;
– užtikrinant prieinamas, nebrangias, 
lanksčias ir aukštos kokybės paslaugas, 
ypač galimybę naudotis vaikų priežiūros 
įstaigomis, siekiant užtikrinti sąlygas 
prižiūrėti 50 proc. 0–3 m. amžiaus vaikų ir 
100 proc. 3–6 m. amžiaus vaikų ir 
pagerinti kitų išlaikomų asmenų, ypač 
vyresnio amžiaus asmenų, priežiūros 
galimybes;
– sprendžiant nestabilių darbo sąlygų 
problemą, kadangi dažniausiai su jomis 
susiduria moterys;
– labiau ir geriau naudojant mažumų 
atstovių ir migrančių įgūdžius;
– pripažįstant pagalbininkų sutuoktinių ir 
sugyventinių, kurie dažniausiai yra 
moterys, kurios padeda amatų, prekybos, 
žemės ūkio ir žvejybos sektoriuose ir 
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mažose šeimos įmonėse, teises ir jiems 
suteikiant tinkamą socialinę apsaugą ir 
apsaugą darbe;
– pagerinant darbo sąlygas ir darbo 
įvertinimą sektoriuose, kuriuose moteris 
sudaro ypatingai didelę darbuotojų dalį 
(t. y., priežiūra ir darbas namuose, kai 
kurie paslaugų sektoriai);
Valstybės narės turėtų dėti daugiau 
pastangų, kad būtų visapusiškai 
įgyvendintas vienodo atlyginimo už tą patį 
darbą principas ir siekti iki 2010 m. 
moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
skirtumą sumažinti iki 0–5 proc. 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 25
Marije Cornelissen

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 7 b gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b gairė: Lyčių lygybė

Valstybės narės, taikydamos lyčių lygybės 
principą ir atskirus politikos veiksmus, 
turėtų padidinti moterų užimtumo lygį, 
padidinti ekonomiškai nepriklausomų 
moterų skaičių ir  panaikinti moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio skirtumą. 
Siekiant pagerinti vyrų ir moterų 
galimybes suderinti darbą ir asmeninį 
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gyvenimą, valstybės narės turėtų 
darbuotojams suteikti teisę į darbą ne visą 
darbo dieną ir darbo laiko ir vietos 
lankstumą, galimybę gauti prieinamą, 
lanksčią ir aukštos kokybės vaikų 
priežiūrą ir kitų išlaikomų asmenų 
priežiūrą bei tinkamas motinystės, 
tėvystės, vaiko priežiūros ir įsivaikinimo 
atostogas.
Valstybės narės turėtų padidinti moterų 
ekonominę nepriklausomybę, be kita ko, 
užtikrindamos tinkamą darbo užmokestį, 
galimybę gauti tinkamą socialinę apsaugą 
ir tinkamas visų užimtumo rūšių darbo 
sąlygas. Reikėtų imtis atskirų priemonių, 
skirtų pašalinti kliūtims, su kuriomis 
įsijungdamos į darbo rinką susiduria 
moterys, ypač vyresnio amžiaus, jaunos 
moterys, migrantės, mažumų atstovės, 
lesbietės, lytį pakeitę asmenys ir moterys 
su negalia, įskaitant priemones, kuriomis 
aktyviai kovojama su diskriminacijos ar 
socialinės atskirties formomis, su 
kuriomis susiduria šios moterys.
Valstybės narės privalo sumažinti moterų 
ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą 
užtikrindamos vienodą atlyginimą už tą 
patį darbą, darbo rinkoje sumažindamos 
lyčių atskirtį pagal profesiją, sektorių ir 
pareigas ir, be kita ko, pagerindamos 
darbo sąlygas ir jo vertinimą sektoriuose, 
kuriuose tradiciškai daugiausia dirba 
moterys ir pagerindamos galimybes
derinti darbą ir šeimyninį gyvenimą 
sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba 
vyrai. Valstybės narės taip pat turėtų 
aktyviai skatinti moteris pasirinkti 
mokslines ir technines profesijas, 
padidinti jų galimybes šiuose sektoriuose 
gauti paaukštinimą ir užtikrinti, kad 
darbuotojos turėtų vienodas mokymosi ir 
išsilavinimo galimybes ir, visų pirma, kad 
joms būtų sudarytos galimybės dalyvauti 
mokymuose, skirtuose parsirengti užimti 
ekologiškas darbo vietas.
Kovodamos su skurdu valstybės narės 
turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į moterų, 
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susiduriančių su skurdu, grupes, kaip, 
pvz., vienišos moterys, jaunos moterys, 
vienišos moterys, neturinčios darbo 
patirties, vyresnio amžiaus moteris ir 
migrantes, kadangi daugelis jų negali ar 
dar negali pagerinti savo padėties 
įsijungiant į darbo rinką.

Or. en

Pakeitimas 26
Marije Cornelissen

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 
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,
užtikrinant lygias galimybes jomis 
naudotis ir skatinant vienodą moterų ir 
vyrų dalyvavimą.

Or. en
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Pakeitimas 27
Antonyia Parvanova

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 didesnes moterų
galimybes naujųjų technologijų 
sektoriuje, moterų dalyvavimo MVĮ
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.

Or. en
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Pakeitimas 28
Marije Cornelissen

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, ypatingą dėmesį 
skiriant vienodam moterų ir vyrų 
dalyvavimui. 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 29
Iratxe García Pérez

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,
kuriame turi išnykti lyčių stereotipai, dėl 
kurių atsiranda atskirtis darbo rinkoje, ir 
tai derinti 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.

Or. es
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Pakeitimas 30
Antonyia Parvanova

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 užtikrinti, kad lyčių lygybės 
principai būtų įtraukti į švietimo ir 
mokymų programas visiems užtikrinant
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 
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žingsnių, kad būtų užkirstas kelias nebaigti 
mokyklos.

Or. en

Pakeitimas 31
Marije Cornelissen

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 

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, ir prisidėti prie lyčių atskirties 
pagal profesiją, sektorių ir pareigas 
mažinimo darbo rinkoje. 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 
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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.

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

Pakeitimas 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 

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 
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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.

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, ypatingą dėmesį skiriant 
moterims, kurios yra terorizmo, prekybos 
žmonėmis, organizuoto nusikalstamumo 
ir smurto šeimoje aukos. Remdamos 
labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius, 
valstybės narės taip pat turėtų aktyviai 
skatinti socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 33
Antonyia Parvanova

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 

Atsižvelgiant į įvairialypį skurdo ir 
socialinės atskirties pobūdį, siekdamos
mažinti skurdą valstybės narės turėtų 
stengtis skatinti visišką dalyvavimą 
visuomeniniame ir ekonominiame 
gyvenime ir visiems suteikti užimtumo 
galimybių, iki galo pasinaudodamos 
Europos socialinio fondo parama. Be to, 
reikėtų stengtis užtikrinti lygias galimybes
ir lygiateisį moterų dalyvavimą darbo 
rinkoje, įskaitant galimybę naudotis 
prieinamomis, tvariomis, aukštos kokybės 
paslaugomis ir viešosioms paslaugomis
(įskaitant internetines paslaugas, 
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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.

atitinkančias 4 gairės nuostatas), visų 
pirma sveikatos priežiūros paslaugomis.
Valstybės narės turėtų taikyti veiksmingas 
antidiskriminacines priemones ir į jas 
įtraukti lyčių aspektą siekiant apsaugoti 
rizikos grupes ir užtikrinti jų įtrauktį į 
darbo rinką. 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 lyčių lygybės 
požiūriu 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 kurti ekonomikos ir socialinę 
politiką, kurioje labiau atsižvelgiama į 
lyčių aspektą.

Or. en
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Pakeitimas 34
Marije Cornelissen

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. 
Socialinės apsaugos ir pensijų sistemos turi 
būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 
iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą pajamų atžvilgiu ir 
kiekvieno asmens 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. 
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pažeidžiamus visuomenės narius, valstybės 
narės taip pat turėtų aktyviai skatinti 
socialinę ekonomiką ir socialines 
inovacijas.

Remdamos labiausiai pažeidžiamus 
visuomenės narius, valstybės narės taip pat 
turėtų aktyviai skatinti socialinę 
ekonomiką ir socialines inovacijas.
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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 

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, 
atkreipdamos ypatingą dėmesį į moteris ir 
atsižvelgdamos į didėjantį moterų skurdą. 
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 
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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. 

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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