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1.9.2010 A7-0235/60 

Pakeitimas  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D frakcijos vardu 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE 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 
9c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9c) Valstyb÷s nar÷s, rengdamos ir 

įgyvendindamos savo nacionalines 

reformų programas, kuriose 

vadovaujamasi priede nustatytomis 

gair÷mis, tur÷tų užtikrinti veiksmingą 

užimtumo ir socialin÷s politikos valdymą. 

Suinteresuotos šalys, įskaitant atstovus 

regioniniu ir vietos lygmenimis ir tuos, 

kurie susiję su įvairiais 2020 m. Europos 

strategijos aspektais, Parlamento tarnybos 

ir socialiniai partneriai tur÷tų dalyvauti 

rengiant ir įgyvendinant, kontroliuojant ir 

vertinant šias programas, įskaitant tikslų 

apibr÷žtį bei rodiklius. Valstyb÷s nar÷s 

tur÷tų atidžiai steb÷ti pagal atitinkamų 

nacionalinių reformų programas 

vykdomų reformų poveikį užimtumui ir 

socialinei sričiai. 

Or. en 
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Pakeitimas  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D frakcijos vardu 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE 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 
11b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) Valstybių narių vykdomomis 

reformomis tur÷tų būti skatinamas 

užimtumą didinantis augimas, kuris būtų 

grindžiamas tinkamu TDO remiamu 

darbu ir gero darbo koncepcija kaip 

principais, kuriais tur÷tų būti 

vadovaujamasi kuriant darbo vietas ir 

siekiant integracijos į darbo rinką. Tod÷l 

šioje srityje tur÷tų būti laikomasi vienodo 

požiūrio ir vienodo atlyginimo už vienodą 

darbą toje pačioje darbo vietoje principo, 

kaip nustatyta SESV 18 ir 

157 straipsniuose, ir ši praktika tur÷tų 

būti gerinama. Ypatingas d÷mesys tur÷tų 

taip pat būti skiriamas siekiant mažinti 

skurstančių darbuotojų skaičių ir kovoti 

su vaikų skurdu. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Pakeitimas  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D 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 
13c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13c) Valstyb÷s nar÷s, teikdamos ypatingą 

svarbą sanglaudos politikai remiant 

užimtumą ir socialinę įtrauktį, 

skatindamos regionus, kad jie nugal÷tų 

savo socialinius ir ekonominius 

sunkumus, taip pat derindamos regionų 

ypatumus, tur÷tų veikti kartu siekdamos 

pritaikyti, papildyti, koordinuoti ir 

koreguoti savo nacionalinius tikslus savo 

šalyse ir tarpusavyje taip, kad sumaž÷tų 

regionų ekonominio vystymosi 

disbalansas. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Pakeitimas  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
S&D frakcijos vardu 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
Verts/ALE 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 
16a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (16a) Valstyb÷s nar÷s tur÷tų vadovautis 

prie atitinkamų gairių išvardytais 

pagrindiniais tikslais nustatydamos savo 

nacionalinius bendrus ir konkretesnius 

tikslus atkreipdamos ypatingą d÷mesį į 

užimtumo didinimą ir pažeidžiamiausių 

visuomen÷s grupių, įskaitant jaunimą, 

nedarbo mažinimą, mokyklos 

nebaigusiųjų skaičiaus mažinimą ir 

pagalbą padedant išbristi žmon÷ms iš 

skurdo. Tur÷tų būti atidžiai sekama ir 

vertinama pažanga siekiant bendrųjų ir 

konkrečių tikslų, taip pat reik÷tų nustatyti, 

ar pasiekta pažanga atitinka strategijoje 

„Europa 2020“ nustatytus tikslus ir, 

prireikus, pirmiau min÷tieji tikslai tur÷tų 

būti peržiūrimi arba nustatomi papildomi 

bendrieji ir konkretūs tikslai peržiūrint 

užimtumo gaires. 

Or. en 

 

 


