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Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
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Pranešimas A8-0162/2019
Marian Harkin
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2019 
m. metinėje augimo apžvalgoje
(2018/2120(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pabrėžia, kad ES socialiniai tikslai 
ir įsipareigojimai yra tokie pat svarbūs kaip 
ir jos ekonominiai tikslai; pabrėžia, kad 
poreikis investuoti į socialinę raidą nėra 
vien būdas užtikrinti ekonomikos augimą ir 
konvergenciją – jis turi būti ir pats savaime 
tikslas; palankiai vertina tai, kad 
pripažįstama socialinio ramsčio svarba ir 
kad reikia stiprinti ES socialinį aspektą, 
taip pat reaguoti į skirtumus regionuose ir 
tarp regionų; ragina Komisiją ir valstybes 
nares stiprinti socialines teises 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį (ESTR) taip, kad būtų sukurtas 
tikras ES socialinis aspektas, be kita ko, 
atsižvelgiant į naujausius tyrimus ir 
gerinant pagrindinių užimtumo ir socialinių 
rodiklių rezultatų suvestinės politinį 
matomumą ir poveikį, kartu įgyvendinant 
visas konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, įskaitant tas, kuriomis 
siekiama paskatinti pokyčių veiksmus, 
siekiant socialiai, ekonomiškai ir 
ekologiškai tvarios sąjungos; ragina 
Komisiją naudoti 20 ESTR principų kaip 
kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama 
narystės siekiančių šalių pažanga 
integruojant savo įsipareigojimus į savo 
ekonominę politiką, taip pat stiprinant savo 
socialinės padėties stebėsenos pajėgumus; 
pabrėžia, kad vykdant makroekonominio 
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įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramstį (ESTR) taip, kad būtų sukurtas 
tikras ES socialinis aspektas, be kita ko, 
atsižvelgiant į naujausius tyrimus ir 
gerinant pagrindinių užimtumo ir socialinių 
rodiklių rezultatų suvestinės politinį 
matomumą ir poveikį, kartu įgyvendinant 
visas konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, įskaitant tas, kuriomis 
siekiama paskatinti pokyčių veiksmus, 
siekiant socialiai, ekonomiškai ir 
ekologiškai tvarios sąjungos; ragina 
Komisiją naudoti 20 ESTR principų kaip 
kriterijus, pagal kuriuos būtų vertinama 
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ekonominę politiką, taip pat stiprinant savo 
socialinės padėties stebėsenos pajėgumus; 
pabrėžia, kad užimtumo rodikliai turėtų 
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disbalanso procedūrą užimtumo ir 
socialiniams aspektams turėtų būti 
skiriamas toks pats dėmesys kaip ir 
ekonominiams aspektams;

turėti tokią pat vertę kaip ir ekonominiai 
aspektai, kad būtų galima atlikti 
nuodugnią analizę ir imtis taisomųjų 
veiksmų atitinkamose valstybėse narėse;
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40. pabrėžia, kad visiems turi būti 
užtikrinta visuotinė galimybė gauti 
solidarumu pagrįstą ir pakankamą 
valstybinę nedarbingumo ir senatvės 
pensiją; pripažįsta, kad valstybės narės 
susiduria su uždaviniais stiprinant pensijų 
sistemų tvarumą, tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti solidarumą tose 
sistemose; mano, kad geriausias būdas 
užtikrinti tvarias, saugias ir pakankamas 
moterų ir vyrų pensijas – padidinti bendrą 
užimtumo lygį ir sukurti daugiau 
kokybiškų darbo vietų visoms amžiaus 
grupėms, pagerinti darbo ir užimtumo 
sąlygas ir skirti reikiamas papildomas 
viešąsias lėšas; mano, kad pensijų sistemos 
reformos, be kita ko, turėtų būti sutelktos į 
tikrąjį pensinį amžių ir atspindėti darbo 
rinkos tendencijas, gimstamumo lygį, 
sveikatos ir gerovės padėtį, darbo sąlygas ir 
ekonominės priklausomybės lygį; mano, 
kad vykdant šias reformas taip pat reikia 
atsižvelgti į milijonų Europos darbuotojų, 
ypač moterų, jaunimo ir savarankiškai 
dirbančių asmenų, kurių darbas 
neužtikrintas ir netipinis, kurie patiria 
priverstinį nedarbą ir ne savo noru dirba 
ne pilną darbo dieną, padėtį;

40. pabrėžia, kad visiems turėtų būti 
prieinama visuotinė galimybė gauti 
pakankamą nedarbingumo ir senatvės 
pensiją; pripažįsta, kad valstybės narės 
susiduria su uždaviniais stiprinant pensijų 
sistemų tvarumą, tačiau pabrėžia, jog 
svarbu užtikrinti solidarumą tose 
sistemose; mano, kad vienas iš geriausių 
būdų užtikrinti tvarias, saugias ir 
pakankamas moterų ir vyrų pensijas – 
padidinti bendrą užimtumo lygį ir sukurti 
daugiau kokybiškų darbo vietų visoms 
amžiaus grupėms, pagerinti darbo ir 
užimtumo sąlygas ir papildyti valstybines 
pensijų sistemas profesinėmis, 
papildomomis ir privačiomis sistemomis; 
mano, kad pensijų sistemos reformos, be 
kita ko, turėtų būti sutelktos į tikrąjį 
pensinį amžių ir atspindėti darbo rinkos 
tendencijas, gimstamumo lygį, sveikatos ir 
gerovės padėtį, darbo sąlygas ir 
ekonominės priklausomybės lygį; mano, 
kad vykdant šias reformas taip pat reikia 
atsižvelgti į milijonų Europos darbuotojų, 
ypač moterų, jaunimo ir savarankiškai 
dirbančių asmenų;
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43. mano, kad sanglaudos politika, kaip 
viena iš pagrindinių Europos Sąjungos 
investicijų politikos sričių, pasirodė esanti 
veiksminga didinant socialinę sanglaudą ir 
mažinant nelygybę; ragina valstybes nares 
visapusiškai pasinaudoti prieinamu 
finansavimu įgyvendinant ESTR;

43. mano, kad sanglaudos politika, kaip 
viena iš pagrindinių Europos Sąjungos 
investicijų politikos sričių, pasirodė esanti 
veiksminga didinant socialinę sanglaudą ir 
mažinant nelygybę; ragina valstybes nares 
visapusiškai pasinaudoti prieinamu 
finansavimu; palankiai vertina didesnį 
Europos semestro ir sanglaudos politikos 
suderinimą;

Or. en


