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Pranešimas A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2016 m. metinėje augimo apžvalgoje 

2015/2330(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. palankiai vertina tai, kad Komisijos 

metinėje augimo apžvalgoje (MAA) 

pabrėžiamas poreikis daugiau dėmesio 

skirti socialiniam teisingumui pagal 

naujas nacionalines, stabilumo ir reformų 

programas, makroekonominio disbalanso 

procedūrą papildant trimis užimtumo 

rodikliais (aktyvumo lygiu, jaunimo 

nedarbu ir ilgalaikiu nedarbu); 

primygtinai ragina šiuos rodiklius laikyti 

tokiais pat svarbiais, kaip ir esamus 

rodiklius, ir panaudoti juos išsamiems 

tyrimams tam tikrose valstybėse narėse, 

taip pat užtikrinti, kad būtų ir toliau 

vertinamas šių valstybių vidaus 

disbalansas ir siūlomos bei stebimos 

ekonominės ir socialinės reformos; 

2. apgailestauja dėl to, kad į 2016 m. 

įspėjimo mechanizmo ataskaitą įtraukti 

trys papildomi socialiniai rodikliai 
(aktyvumo lygis, jaunimo nedarbas ir 

ilgalaikis nedarbas) neturi skatinamojo 

poveikio ir todėl esama pavojaus, kad jie 

nepadės užkirsti kelio tolesniam socialinių 

standartų prastėjimui; todėl ragina 

įtraukti socialinius rodiklius, kuriais 

skatinama imtis konkrečių skurdo ir 

socialinės atskirties panaikinimo 

priemonių; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 

2016 m. metinėje augimo apžvalgoje 

2015/2330(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

20. mano, kad tinkamai apgalvota darbo 

rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų 

pusiausvyra padeda išvengti rinkos 

susiskaldymo ir skatinti tvarų kokybišką 

užimtumą, bet yra susirūpinęs dėl to, 

lankstumo ir užimtumo garantijų 

pusiausvyra nebuvo tinkamai taikoma 

daugelyje valstybių narių; ragina 

valstybes nares ir Komisiją, kai tinkama, 

užtikrinti, kad taikant darbo rinkos 

lankstumo ir užimtumo garantijų 

pusiausvyros modelį būtų užtikrintos 

darbo teisės ir socialinės apsaugos 

standartai; ragina valstybes nares 

modernizuoti savo darbuotojų apsaugos 

teisės aktus siekiant skatinti daugiau 

stabilumo užimtumo ir socialinio 

saugumo srityje pereinant iš vienos darbo 

vietos į kitą, prireikus stiprinti viešųjų ir 

privačiųjų įdarbinimo tarnybų 

bendradarbiavimą, gerinti jo kokybę, taip 

pat gerinti darbuotojų galimybes naudotis 

teisėmis į socialinę apsaugą ir socialinę 

paramą;keletas valstybių narių įvykdė 

reformas, kurios davė apčiuopiamų 

rezultatų, pvz., padidėjo užimtumo 

rodikliai; tačiau apgailestauja dėl to, kad 

tam tikrais atvejais vykdant darbo srities 

20. prieštarauja Komisijos bandymui dar 

kartą taikyti žlugusią darbo rinkos 

lankstumo ir užimtumo garantijų 

pusiausvyros koncepciją, nes didesnis 

lankstumas lėmė didesnį darbo rinkos 

susiskaidymą, daugiau mažų garantijų 

darbo ir darbą vėl pradėta laikyti 

ištekliumi, darbuotojai patiria nuolatinį 

neapibrėžtumą, psichologinį stresą, o tai 

trukdo tinkamą gyvenimo planavimą ir 

deramą šeimos gyvenimą; ragina valstybes 

nares modernizuoti savo darbuotojų 

apsaugos teisės aktus siekiant garantuoti 

aukštos kokybės darbo vietas taikant 

apsaugą nuo atleidimo, nustatant tvirtą 

teisinę profsąjungų ir kolektyvinių 

sutarčių sistemą ir aukštos kokybės 

viešąsias paslaugas pereinant iš vienos 

darbo vietos į kitą, taip pat gerinti 

darbuotojų galimybes naudotis teisėmis į 

aukšto lygio socialinę apsaugą ir socialinę 

paramą; ragina Komisiją aktyviau stebėti 

piktnaudžiavimą paeiliui sudaromų 

terminuotų sutarčių praktika ir 

privačiajame, ir viešajame sektoriuose; 
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reformas pirmenybė buvo teikiama 

lankstumui socialinio saugumo sąskaita, 

todėl darbo vietose sumažėjo garantijų ir 

sumažėjo užimtumo apsauga; ragina 

Komisiją aktyviau stebėti piktnaudžiavimą 

paeiliui sudaromų terminuotų sutarčių ir 

kitų netipinių sutarčių praktika ir 

privačiajame, ir viešajame sektoriuose; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 
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2015/2330(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. ragina Komisiją ir valstybes nares 

bendradarbiauti naikinant sąžiningo 
darbuotojų judumo kliūtis, nes laisvas 

judėjimas ES yra viena iš pagrindinių 

teisių, ir, viena vertus, padėti padidinti 

užimtumo rodiklius, ir, kita vertus, 

užtikrinti, kad iš kitų ES valstybių atvykę 

darbuotojai būtų traktuojami taip pat kaip 

vietos darbuotojai, kad jie nebūtų 

išnaudojami ar diskriminuojami ir kad 

būtų užtikrinamos jų darbo ir socialinės 

teisės; 

58. ragina Komisiją ir valstybes nares 

bendradarbiauti naikinant teisėmis 

grindžiamo, socialiai saugaus ir 

savanoriško darbuotojų judumo kliūtis, 

užtikrinant, kad su iš kitų valstybių narių 

atvykusiais darbuotojais nebūtų elgiamasi 

netinkamai; todėl ragina visapusiškai 

įgyvendinti vienodo užmokesčio už 

vienodą (ir vienodos vertės) darbą toje 

pačioje darbo vietoje principą ir laikytis 

kolektyvinių sutarčių; atmeta bet kokį 

valstybių narių vyriausybių ar Komisijos 

bandymą diskriminuoti ES ar trečiųjų 

šalių darbuotojus netaikant jiems 

lengvatų dirbantiems asmenims; atmeta 

bet kokį bandymą keisti reglamentus 

Nr. 883/2004 ir Nr. 987/2009 siekiant 

sumažinti ES ir Europos laisvosios 

prekybos asociacijos (ELPA) piliečių 

galimybes gauti socialines lengvatas; 

Or. en 

 

 


