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1.9.2010 A7-0235/51 

Pakeitimas  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
4 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) 2000 m. prad÷ta vykdyti Lisabonos 

strategija buvo pagrįsta ES poreikiu didinti 
našumą ir konkurencingumą kartu didinant 

socialinę sanglaudą, atsižvelgiant į 

pasaulinę konkurenciją, technologijų 

pokyčius ir sen÷jančią visuomenę. Atlikus 

Lisabonos strategijos laikotarpio vidurio 

peržiūrą, 2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje 

daugiau d÷mesio skiriama augimui bei 

akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 

geresnių darbo vietų. 

(4) 2000 m. prad÷ta vykdyti Lisabonos 

strategija buvo pagrįsta ES poreikiu 

išsaugoti našumą ir konkurencingumą 

kartu didinant socialinę sanglaudą, 

atsižvelgiant į pasaulinę konkurenciją, 

ekonominę tarpusavio priklausomybę ir 
pokyčius, technologijų pokyčius ir 
besikeičiančią visuomenę. Atlikus 

Lisabonos strategijos laikotarpio vidurio 

peržiūrą, 2005 m. ji buvo atnaujinta ir joje 

daugiau d÷mesio skiriama augimui bei 

akcentuojama, kad būtina kurti daugiau ir 

geresnių darbo vietų. Visgi įgyvendinant 
Lisabonos strategiją šie tikslai nebuvo 
pasiekti. Strategijoje didžiausias d÷mesys 
buvo skiriamas konkurencingumui, 
išlaidų mažinimui, valstyb÷s socialinio 
aprūpinimo sistemos panaikinimui, vis 
lankstesn÷ms darbo rinkoms, rinkų 
liberalizacijai apskritai ir ypač valstyb÷s 
vykdomo finansų rinkų reguliavimo 
panaikinimui, tod÷l padid÷jo nelygyb÷ 
pajamų ir turto paskirstymo srityje, 
padaug÷jo skurdo, socialin÷s atskirties, 
menkai apmokamo darbo ir nestabilaus 
užimtumo. Šiuo metu reikia parengti 
alternatyvią Europos Sąjungos strategiją 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi, 
socialinį teisingumą ir visišką užimtumą. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Pakeitimas  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
7 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Komisija pasiūl÷ parengti naują kito 

dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 

strategiją, kad po kriz÷s ES taptų stipresn÷ 
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. Valstyb÷s nar÷s 

tur÷tų labai stengtis įgyvendinti 
nacionalinius tikslus ir pašalinti augimą 
stabdančias kliūtis. 

(7) Komisija pasiūl÷ parengti naują kito 

dešimtmečio strategiją – 2020 m. Europos 

strategiją, ir šiomis aplinkyb÷mis būtini 
dabartin÷s makroekonomin÷s politikos 
pokyčiai (pvz., būtina sustabdyti 
Stabilumo pakto taikymą ir privatizacijos 
bei liberalizacijos procesus) siekiant teikti 
pirmenybę kvalifikuoto darbo vietų, 
kuriose dirbantys visi darbuotojai turi 
teises ir gauna didesnį atlyginimą, 
kūrimui ir siekiant, kad būtų mažiau 
skurdo ir daugiau socialin÷s įtrauktiems 
ir pažangos. Prie atitinkamų gairių 

išvardyti penki pagrindiniai tikslai sudaro 

bendrus uždavinius, kuriais grindžiama 

valstybių narių ir Sąjungos veikla. 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų įgyvendinti 

nacionalinius tikslus ir pašalinti kliūtis, 

kurios trukdo sukurti daugiau kokybiškų 
darbo vietų. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Pakeitimas  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 

ekonomikos kriz÷s įveikimo strategijas, 

valstyb÷s nar÷s tur÷tų 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 tur÷tų būti 
atliekamas ir derinamas pagal Stabilumo 
ir augimo pakto nuostatas. 

(8) Įgyvendindamos visapusiškas 

ekonomikos kriz÷s įveikimo strategijas, 

valstyb÷s nar÷s tur÷tų vykdyti ambicingas 

reformas, kad užtikrintų geriau veikiančią 
makroekonomiką, kuri būtų orientuota į 
socialiniu ir aplinkos apsaugos aspektais 
tvarią pl÷trą, mažintų makroekonominį 

disbalansą ir gerintų kokybišką užimtumą 
ir socialinę apsaugą. Fiskalin÷s atkūrimo 

priemon÷s ir toliau tur÷tų būti taikomos 
kitus trejus–penkerius metus siekiant 
įveikti ekonominį sąstingį ir did÷jantį 
nedarbą. Taikant suderintas fiskalines 
atkūrimo priemones valstybių narių ir ES 
lygmenimis reik÷tų siekti atkurti 
ekonomiką įgyvendinant tikslinį ES 
atkūrimo planą, į kurio visus 
komponentus įtrauktas lyčių lygyb÷s 
aspektas, kuriam kasmet numatomas 
vienas procentas ES BVP investicijoms į 
ekologiniu, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriais tvarią pl÷trą, ir šis planas 
gal÷tų būti pradin÷ naujo aukštos kokyb÷s 
užimtumo strategija. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Pakeitimas  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
12 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) ES ir valstybių narių struktūrin÷mis 
reformomis galima veiksmingai prisid÷ti 
prie ekonomikos augimo ir darbo vietų 
kūrimo, jeigu jomis didinamas ES 
konkurencingumas pasaulio 
ekonomikoje, sudaromos naujos 
galimyb÷s Europos eksportuotojams ir 
suteikiama konkurencinga galimyb÷ 
naudotis svarbiausiomis 
importuojamomis prek÷mis. Tod÷l 
vykdant reformas reik÷tų atsižvelgti į jų 
poveikį išor÷s konkurencingumui, 
siekiant skatinti Europos augimą ir 
dalyvavimą atvirose ir sąžiningomis 
taisykl÷mis grindžiamose pasaulio 
rinkose. 

Išbraukta. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Pakeitimas  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
Priedo -7 gair÷ (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -7 gair÷: Lyčių lygyb÷ 

 Valstyb÷s nar÷s, siekdamos lyčių lygyb÷s 
tikslų, integruodamos lyčių lygybę į visas 
politikos sritis ir įgyvendindamos 
konkrečius politikos veiksmus, didina tokį 
moterų užimtumą, kai visiškai gerbiamos 
moterų teis÷s, panaikinamas skirtingų 
lyčių darbuotojų darbo užmokesčio 
skirtumas, diskriminacija ir mažinamas jų 
nedarbo lygio skirtumas; iki 2020 m. 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų stengtis pasiekti 
75 proc. moterų ir vyrų užimtumo 
(pagrįsto darbu pilną darbo dieną) lygį, be 
kita ko, šiomis priemon÷mis: 

 - užtikrinant daugiau viešųjų ir privačiųjų 
investicijų, daugiau kokybiškų viešųjų 
paslaugų ir paramos šeimoms ir 
asmenims; 

 - užtikrinant, kad aukštos kokyb÷s 
paslaugos būtų prieinamos, įperkamos ir 
lanksčios, ypač svarbu suteikti galimybę 
naudotis vaikų priežiūros paslaugomis ir 
siekti užtikrinti 50 proc. būtinos 0–3 metų 
vaikų priežiūros ir 100 proc. 3–6 metų 
vaikų priežiūros poreikių, taip pat 
pagerinti kitų išlaikytinių, ypač vyresnio 
amžiaus asmenų, sveikatos priežiūros 
prieinamumą; 
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 - sprendžiant darbo sąlygų be garantijų 
problemą, kadangi dažniausiai su ja 
susiduria moterys; 

 - daugiau ir geriau panaudojant moterų, 
priklausančių mažumoms ar moterų 
migrančių, įgūdžius; 

 - pripažįstant sutuoktinių ir sugyventinių, 
dažniausiai moterų, padedančių amatų, 
prekybos, žem÷s ūkio ir žvejybos 
sektoriuose ir mažose šeimos įmon÷se, 
teises į tinkamą socialinę apsaugą ir 
apsaugą darbe; 

 - gerinant darbo sąlygas ir darbo vertę 
sektoriuose, kuriuose daugiausia dirba 
moterys (pvz., globos ir namų darbai, 
atitinkami paslaugų sektoriai); 

 Valstyb÷s nar÷s tur÷tų d÷ti 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. Šiems 
tikslams bus pritariama Komisijos 
pasiūlyme d÷l Direktyvos 75/117/EEB 
peržiūr÷jimo, t. y. pasiūlyme d÷l teis÷s 
akto, kuris būtų veiksmingesnis už šiuo 
metu galiojančius teis÷s aktus ir numatytų 
priemones, taikytinas pažeidus vienodo 
darbo užmokesčio teisę, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų atgrasančios ir 
proporcingos (pvz., didesn÷s sankcijos už 
kartotinius pažeidimus). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Pakeitimas  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
Priedo 7 gair÷s 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų įtraukti Europos 
Vadovų Tarybos patvirtintus lankstumo ir 
užimtumo garantijų principus į savo 
darbo rinkos politiką ir juos taikyti, iki 
galo pasinaudodamos Europos socialinio 

fondo parama, siekdamos padidinti 

dalyvavimą darbo rinkoje ir kovoti su 

suskaidymu, neveiklumu ir lyčių nelygybe, 

kartu mažindamos struktūrinį nedarbą. 

Priemon÷s lankstumo ir užimtumo 

garantijoms padidinti tur÷tų būti 
subalansuotos ir abipusiai naudingos. 
Tod÷l valstyb÷s nar÷s tur÷tų parengti 
lanksčias ir patikimas užimtumo sutartis, 

aktyvios darbo rinkos politiką, taikyti 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 

darbuotojų judumo skatinimo politiką ir 
atitinkamas socialin÷s apsaugos sistemas, 
kad užtikrintų, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teis÷s bei atsakomyb÷ ir 
nedirbantys žmon÷s gal÷tų aktyviai 
ieškotis darbo. 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų įtraukti ir taikyti 

GERO DARBO koncepciją, iki galo 
pasinaudodamos Europos socialinio fondo 

parama, siekdamos padidinti dalyvavimą 

darbo rinkoje ir kovoti su suskaidymu, 

nesavanorišku neveiklumu ir lyčių 

nelygybe, kartu mažindamos struktūrinį 

nedarbą. GERO DARBO koncepcijoje 
labai akcentuojamas darbo kokyb÷s 
skatinimas, didesnis socialinis saugumas 
ir socialin÷ įtrauktis, darbuotojų 
dabartinių teisių stiprinimas ir naujų 
įtraukimas, sveikatos ir saugos darbe 
užtikrinimas, geresnis socialin÷s rizikos 
valdymas ir geresnis darbo ir asmeninio 
gyvenimo derinimas. Valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų imtis ryžtingų priemonių užimtumo 

garantijoms padidinti ir užimtumui be 
garantijų ir netipinių sutarčių, susijusių 
su tokiomis nesaugiomis užimtumo 
formomis, sudarymo galimyb÷ms 
palaipsniui panaikinti siekiant, kad būtų 
apribotos ir sumažintos netipinio 
užimtumo galimyb÷s, o piktnaudžiavimo 
atvejais būtų baudžiama. Tod÷l valstyb÷s 
nar÷s privalo parengti ir taikyti saugias ir 
patikimas užimtumo sutartis, aktyvios ir 
integruotos darbo rinkos politiką, 
veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, 

politiką, pagal kurią būtų remiama 



 

AM\829090LT.doc  PE446.559v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

darbuotojų savanoriškai pasirenkamo 
judumo teis÷, numatyti veiksmingas ir itin 
kokybiškas socialin÷s apsaugos sistemas 

siekiant užtikrinti, kad keičiant darbo vietą 
būtų aiškios teis÷s ir nedirbantys žmon÷s 
tur÷tų teisę gauti atitinkamas išmokas ir 
naudotis specialiomis priemon÷mis, 
kurios skirtos pad÷ti rasti kokybišką darbą 
ar galimybę mokytis ir, jei reikia, 
pagerinti geb÷jimus ir žinias. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Pakeitimas  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
Priedo 7 gair÷s 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų 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 tur÷tų būti 

atlyginama. Darbų kokyb÷s ir užimtumo 

sąlygų klausimai tur÷tų 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 tur÷tų būti 
gerinamos ir visiems prieinamos, įskaitant 

jaunimą ir tuos, kuriems gresia nedarbas, 

individualiai pritaikant paslaugas labiausiai 

nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims. 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų naudotis socialiniu 
dialogu ir spręsti darbo rinkos suskaidymo 

klausimą, taikydamos priemones, skirtas 

spręsti laikino ir nestabilaus užimtumo, 

moterų, migrantų, vyresnio amžiaus 
asmenų ir neįgaliųjų diskriminavimo, 
nepakankamo užimtumo ir nelegalaus 

darbo problemas. Su nelegaliu darbu 
reik÷tų kovoti, taigi darbo inspekcijos ir 
socialinio draudimo įstaigos tur÷tų 
vykdyti griežtesnę kontrolę ir taikyti 
mokestines priemones mažai 
uždirbantiems asmenims ir namudininkų 
paslaugoms. Už profesinį judumą tur÷tų 

būti atlyginama taikant darbo, socialin÷s 
ir mokesčių teis÷s priemones. Darbo 
kokyb÷s ir užimtumo sąlygų klausimai turi 
būti sprendžiami kovojant su mažu darbo 

užmokesčiu ir užtikrinant socialinę 

apsaugą, kuri padeda išvengti skurdo, ir 
asmenims, kurie dirba pagal ribotų 
garantijų ir kitas netipines darbo sutartis, 
ir savarankiškai dirbantiems asmenims. 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų pritarti ES tikslui 
d÷l minimalaus darbo užmokesčio 
(numatyto įstatyme, kolektyvin÷se 
sutartyse nacionaliniu, regionų ar 
sektoriaus lygiu) ir užtikrinti, kad būtų 
mokamas bent 60 proc. atitinkamo 
(nacionalinio, sektoriaus ir t. t.) vidutinio 
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darbo užmokesčio dydžio atlyginimas, taip 
pat susitarti d÷l grafiko, kada šis tikslas 
tur÷tų būti įgyvendintas visose valstyb÷se 
nar÷se. Įdarbinimo tarnybų paslaugos 
privalo būti veiksmingai gerinamos ir 

visiems prieinamos, įskaitant jaunimą ir 
ypač tuos, kuriems gresia nedarbas, taip 
pat turi būti taikomos tinkamos 
priemon÷s, atitinkančios aktyvią, 
įtrauktimi grindžiamą darbo rinkos 
politiką, individualiai pritaikant paslaugas 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems 

asmenims.  

Or. en 



 

AM\829090LT.doc  PE446.559v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

1.9.2010 A7-0235/58 

Pakeitimas  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0235/2010 
Csaba İry 
Valstybių narių užimtumo politikos gair÷s 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 
Priedo 7 gair÷s 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos didinti konkurenciją ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 

darbuotojų, ir vadovaudamosi ekonomin÷s 
politikos 2 gaire, valstyb÷s nar÷s tur÷tų 
peržiūr÷ti mokesčių ir išmokų sistemas, 

taip pat viešųjų tarnybų geb÷jimus teikti 

būtiną paramą. Valstyb÷s nar÷s tur÷tų 

didinti darbo j÷gos dalyvavimą, 

pasitelkdama politiką, kuria skatinamas 
aktyvus sen÷jimas, lyčių lygyb÷ ir 
vienodas darbo užmokestis, taip pat 

jaunimo, neįgaliųjų, legalių migrantų ir 

kitų pažeidžiamų visuomen÷s grupių 

integracija į darbo rinką. Taikant darbo ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 

ir teikiant prieinamas socialin÷s rūpybos 

paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 

inovacijas, tur÷tų būti siekiama didinti 

užimtumą, visų pirma kalbant apie 

jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir 

moteris, ypač siekiant išlaikyti aukštos 

kvalifikacijos moteris mokslo ir technikos 

srityse. Valstyb÷s nar÷s taip pat tur÷tų 

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 skatinti aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriais tvarią pl÷trą ir 
dalyvavimo lygį, ypač žemos kvalifikacijos 

darbuotojų, valstyb÷s nar÷s tur÷tų suderinti 
mokesčių ir išmokų sistemas, taip pat 

padidinti viešųjų tarnybų geb÷jimus teikti 

būtiną paramą. Valstyb÷s nar÷s tur÷tų 

didinti darbo j÷gos dalyvavimą, 

pasitelkdama politiką, kuria skatinama 
GERO DARBO koncepcija, lyčių lygyb÷ 
ir vienodas darbo užmokestis už vienodą 
darbą ar už vienodos vert÷s darbą, taip pat 
jaunimo, neįgaliųjų, migrantų ir kitų 

pažeidžiamų visuomen÷s grupių integracija 

į darbo rinką. Atsižvelgiant į tai, reikia 
Europos jaunimo garantijų, kurios 
kiekvienam jaunuoliui ES užtikrintų 
galimybę gauti tinkamo ir pakankamai 
gerai apmokamo bei jo kvalifikaciją ir 
įgūdžius atitinkančio darbo pasiūlymą, 
praktiką, papildomus mokymus arba 
darbą ir apmokymą iškart, kai tik 
netenkama darbo; Taikant darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyros politiką 

ir teikiant prieinamas socialin÷s rūpybos 

paslaugas bei diegiant darbo organizavimo 

naujoves, tur÷tų būti siekiama sumažinti 
darbo laiką nemažinant atlyginimo ir 
tokiu būdu didinti užimtumą, visų pirma 

kalbant apie jaunimą, vyresnio amžiaus 
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darbuotojus ir moteris, ypač siekiant 

išlaikyti aukštos kvalifikacijos moteris 

mokslo ir technikos srityse. Be to, taikant 
darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo 
politiką reik÷tų stiprinti pereinamojo 
laikotarpio saugumą, pagrįstą gera darbo 
vietų apsauga gerinant socialines teises ir 
socialinę apsaugą, siekiant išvengti su 
pajamomis susijusią riziką ir užtikrinti, 
kad gal÷tų būti išlaikytos ir įgyjamos 
pensijų teis÷s ir teis÷ į sveikatos priežiūros 
paslaugas ir kt. darbo keitimo laikotarpiu 
ir per įvairias atostogas (pvz., skirtas 
priklausomiems asmenims prižiūr÷ti, 
toliau kvalifikacijai gerinti ir mokytis ir 
per nemokamas metines atostogas); 
Valstyb÷s nar÷s taip pat tur÷tų skatinti 
darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą 
mažindamos vidutinį savait÷s darbo laiką 
nemažinant atlyginimo ir taip pat 
sumažindamos teis÷s aktuose numatytą 
maksimalų savait÷s darbo laiką ir griežtai 
nustatydamos viršvalandžių ribas. 
Valstyb÷s nar÷s taip pat tur÷tų šalinti 

naujokų patekimo į darbo rinką kliūtis, 

remti savarankiškai dirbančius asmenis ir 

darbo vietų kūrimą tokiose srityse, kurios 

apima ekologiškas ir kokybiškas darbo 
vietas, ypač socialin÷je srityje, taip pat 
skatinti socialines inovacijas. Galimyb÷s 
įsidarbinti jaunimui ir naujokams tur÷tų 
būti sudarytos nustatant darbo laiko ribas. 

Or. en 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos mažinti skurdą valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų stengtis skatinti visišką dalyvavimą 

visuomeniniame ir ekonominiame 

gyvenime ir suteikti užimtumo galimybių, 

iki galo pasinaudodamos Europos 

socialinio fondo parama. Be to, reik÷tų 

stengtis užtikrinti lygias galimybes, 

įskaitant galimybę naudotis prieinamomis, 

tvariomis, aukštos kokyb÷s paslaugomis ir 

viešosioms paslaugomis (įskaitant 
internetines paslaugas, atitinkančias 

4 gair÷s nuostatas), visų pirma sveikatos 

priežiūros paslaugomis. Valstyb÷s nar÷s 

tur÷tų taikyti veiksmingas 

antidiskriminacines priemones. Siekiant 

kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 

žmon÷ms galimybių ir skatinti dalyvauti 

darbo rinkoje, socialin÷s apsaugos 

sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 

aktyvios įtraukties politika taip pat tur÷tų 

būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 

gyvenimo etapais būtų kuriamos galimyb÷s 

ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties gr÷sm÷s. 

Socialin÷s 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 

Valstyb÷s nar÷s tur÷tų d÷ti daugiau 
pastangų skurdui įveikti, taip pat siekti, 
kad nebūtų skurstama dirbant. Tur÷tų 
būti dedamos pastangos siekiant skatinti 
visišką ir savo sprendimu pasirenkamą 
dalyvavimą politiniame, visuomeniniame, 

kultūriniame ir ekonominiame gyvenime 

ir suteikti užimtumo galimybių, iki galo 

pasinaudojant Europos socialinio fondo 

parama. Be to, reik÷tų stengtis palaikyti ir 
praktiškai sudaryti ir lygias galimybes, ir 
galimybę naudotis prieinamomis, 

tvariomis, aukštos kokyb÷s paslaugomis ir 

viešosiomis paslaugomis (įskaitant 

internetines paslaugas, atitinkančias 

4 gair÷s nuostatas), visų pirma sveikatos 
priežiūros paslaugomis, ypač kai tai susiję 
su socialine gerove, užimtumu, sveikata ir 
gretutin÷mis paslaugomis. Valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų taikyti aktyvias ir veiksmingas 

antidiskriminacines priemones. Siekiant 

kovoti su socialine atskirtimi, suteikti 

žmon÷ms galimybių ir skatinti dalyvauti 

darbo rinkoje, socialin÷s apsaugos 

sistemos, mokymosi visą gyvenimą ir 

aktyvios įtraukties politika taip pat tur÷tų 

būti tobulinama, kad įvairiais žmonių 

gyvenimo etapais būtų kuriamos galimyb÷s 

ir jie būtų apsaugoti nuo atskirties gr÷sm÷s. 

Socialin÷s apsaugos ir pensijų sistemos turi 
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tvarumą. Išmokų sistemomis daugiausia 

d÷mesio reik÷tų skirti pajamų užtikrinimui 

keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 

visų pirma kalbant apie tas visuomen÷s 

grupes, kurioms labiausiai gresia socialin÷ 

atskirtis, pavyzdžiui, šeimas, kuriose yra 
tik vienas iš t÷vų, mažumas, neįgaliuosius, 

vaikus ir jaunimą, vyresnio amžiaus 

moteris ir vyrus, legalius migrantus ir 

benamius. Remdamos labiausiai 

pažeidžiamus visuomen÷s narius, valstyb÷s 
nar÷s taip pat tur÷tų aktyviai skatinti 

socialinę ekonomiką ir socialines 

inovacijas. 

būti modernizuotos, kad jomis būtų galima 

iki galo pasinaudoti, siekiant užtikrinti 

didesnes nei skurdo riba pajamas ir 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 

sistema, taip užtikrinant socialinę 

sanglaudą. Išmokų sistemomis daugiausia 

d÷mesio reik÷tų skirti pajamų užtikrinimui 

keičiant darbo vietą ir skurdo mažinimui, 

visų pirma kalbant apie tas visuomen÷s 

grupes, kurioms labiausiai gresia socialin÷ 

atskirtis, pavyzdžiui, mažumas, 

neįgaliuosius, vaikus ir jaunimą, vyresnio 

amžiaus moteris ir vyrus, migrantus ir 

benamius. Taryba tur÷tų pritarti visos ES 
įsipareigojimui, kad iki 2015 m. gatv÷se 
neliktų benamių, ir užtikrinti, kad 
valstyb÷s nar÷s parengtų integruotą 
politiką siekiant, kad visiems būtų 
užtikrinta galimyb÷ tur÷ti kokybišką, 
finansiškai prieinamą ir pakankamai 
energija aprūpinamą būstą. Taryba tur÷tų 
pritarti ES tikslui d÷l minimalių pajamų 
sistemų ir įmokin÷s kompensuojamųjų 
pajamų sistemos teikiant finansinę 
paramą, prilygstančią bent jau 60 proc. 
vidutinių nacionalinių pajamų, taip pat 
nustatyti tvarkaraštį, kada šį tikslą tur÷s 
pasiekti visos valstyb÷s nar÷s. Siekiant, 
kad ES neliktų skurstančių vaikų, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų įsipareigoti iki 
2012 m. 50 proc. sumažinti vaikų skurdą 
(šis sumažinimas tur÷tų būti 
apskaičiuojamas ne vien tik pagal 
ekonominius rodiklius) ir skirti 
pakankamai išteklių šiam tikslui pasiekti. 
Faktas, kad vaiko auginimas, ypač vieną 
vaiką turinčiose šeimose, gali būti skurdą 
sąlygojančiu veiksniu, yra nesuderinamas 
su ES tikslais. T÷vus reik÷tų apsaugoti 
nuo šios rizikos teikiant nemokamas vaiko 
priežiūros paslaugas, socialinę paramą ir 
individualiai pritaikytą įdarbinimo 
agentūrų paramą. Valstyb÷s nar÷s taip pat 
tur÷tų aktyviai skatinti socialinę 

ekonomiką ir socialin÷s srities naujoves, 
skirtas įvairiai socialinei rizikai, kylančiai 
žmonių gyvenime, mažinti, ypač kai tai 
susiję su labiausiai pažeidžiamais 
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visuomen÷s nariais. 

Or. en 

 

 

 


