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Pranešimas A8-0043/2015 
Sergio Gutiérrez Prieto 
Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
1 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. pažymi, kad neoliberalios vadinamojo 

griežto taupymo priemon÷s, sustiprintos 

pirmiausia vykdant vadinamuosius 

nacionalinius reformų planus, 

ekonomikos valdymą ir Europos semestrą, 

prisideda prie socialin÷s ir ekonomin÷s 

kriz÷s gil÷jimo tam tikrose šalyse, kurių 

ekonomika pažeidžiamesn÷, ir vis labiau 

apsunkina darbininkų šeimų, ypač moterų 

ir vaikų, gyvenimą, nes jie labiausiai 

kenčia nuo skurdo did÷jimo, nedarbo ar 

mažų garantijų ir prastai apmokamo 

darbo;  

Or. en 
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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
47 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 47a. pabr÷žia, kad valstyb÷s nar÷s tur÷tų 

tvirtai propaguoti saugumo didinimo 

priemones, kuriomis naikinamos mažų 

garantijų darbo vietos ir su tokių 

nesaugių formų užimtumu susijusios 

netipin÷s darbo sutartys, siekiant riboti ir 

mažinti netipinių formų užimtumą; 

pabr÷žia, kad už bet kokį pažeidimą tur÷tų 

būti baudžiama ir kad tod÷l valstyb÷s 

nar÷s privalo sykiu taikyti saugaus ir 

patikimo užimtumo sutarčių nuostatas, 

aktyvią ir įtraukią darbo rinkos politiką, 

veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą ir 

kokybiškas socialin÷s apsaugos sistemas, 

kad būtų užtikrintas saugus profesin÷s 

veiklos keitimas; šios priemon÷s tur÷tų 

būti taikomos sykiu su aiškiomis bedarbių 

teis÷mis į pakankamas išmokas ir jiems 

pritaikytas priemones, siekiant pad÷ti 

jiems rasti kokybiškas darbo ar mokymosi 

vietas ir prireikus pad÷ti jiems patobulinti 

savo geb÷jimus ir kompetenciją; 

Or. en 
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Sergio Gutiérrez Prieto 
Europos ekonomin÷s politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2015 m. metin÷je augimo apžvalgoje 

2014/2222(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 
67 a dalis (nauja) 
 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 67a. pabr÷žia, kad, siekiant išbristi iš 

kriz÷s stipresniems, tapti 

konkurencingesniems ir užtikrinti geresnę 

konvergenciją, didesnį augimą ir 

ilgalaikes socialin÷s apsaugos sistemas, 

Europa tur÷tų skatinti kokybiškas 

viešąsias paslaugas, visapusiškai 

išnaudodama turimos darbo j÷gos 

potencialą, kad užtikrintų darbuotojų 

teises, ir propaguoti kolektyvines derybas 

bei visuotinę viešąją socialinę apsaugą; 

Or. en 

 

 


