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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
J konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

J. kadangi bendras asmenų, kuriems 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis 
(AROPE), skaičius siekia 22,5 % ir yra 
mažesnis už prieškrizinį lygį, tačiau 
pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 20 mln. sumažinti AROPE asmenų 
skaičių dar toli gražu nepasiektas; kadangi 
vaikų AROPE lygis toliau mažėja, tačiau 
vis dar yra nepriimtinai aukštas; kadangi 
vaikų iš vienišų tėvų namų ūkių AROPE 
lygis yra dvigubai didesnis už bendrą vaikų 
skaičiaus vidurkį; kadangi didelė nelygybė 
mažina ekonomikos našumą ir tvaraus 
augimo potencialą;

J. kadangi bendras asmenų, kuriems 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis 
(AROPE), skaičius siekia 22,5 % ir yra 
mažesnis už prieškrizinį lygį, tačiau 
pagrindinis strategijos „Europa 2020“ 
tikslas 20 mln. sumažinti AROPE asmenų 
skaičių dar toli gražu nepasiektas; kadangi 
2007 m. daugiau kaip 100 mln. žmonių 
jau grėsė skurdas arba socialinė atskirtis; 
kadangi vaikų AROPE lygis toliau mažėja, 
tačiau vis dar yra nepriimtinai aukštas; 
kadangi vaikų iš vienišų tėvų namų ūkių 
AROPE lygis yra dvigubai didesnis už 
bendrą vaikų skaičiaus vidurkį; kadangi 
didelė nelygybė mažina ekonomikos 
našumą ir tvaraus augimo potencialą;
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18 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

18. pažymi, kad ES toliau patiria 
struktūrines problemas, kurias reikia 
spręsti; pripažįsta, kad griežto taupymo 
priemonės nėra tinkamas tvaraus šių 
problemų sprendimo būdas; pabrėžia, kad 
būtina didinti vidaus paklausą skatinant 
viešąsias ir privačiąsias investicijas, taip 
pat socialiniu ir ekonominiu požiūriais 
suderintas struktūrines reformas, kuriomis 
mažinama nelygybė ir skatinamas 
kokybiškų ir įtraukių darbo vietų kūrimas, 
tvarus ekonomikos augimas, socialinės 
investicijos ir atsakingas fiskalinis 
konsolidavimas, ir taip prisidėti užtikrinant 
tinkamą būdą siekti sukurti įmonėms ir 
viešosioms tarnyboms didesnės sanglaudos 
ir socialinės konvergencijos aplinką, 
siekiant tikslo sukurti daugiau kokybiškų 
darbo vietų, kartu derinant socialinius ir 
ekonominius aspektus; pabrėžia, kad tie 
prioritetai bus įgyvendinti tik tuo atveju, jei 
vadovaujantis bendra strategija pirmenybė 
bus teikiama investicijoms į žmogiškąjį 
kapitalą;

18. pažymi, kad ES toliau patiria 
struktūrines problemas, kurias reikia 
spręsti; pripažįsta, kad griežto taupymo 
priemonės nėra tinkamas tvaraus šių 
problemų sprendimo būdas; todėl ragina į 
deficito skaičiavimą pagal Stabilumo ir 
augimo paktą neįtraukti investicijų į 
kokybiškas darbo vietas, socialinę 
apsaugą ir socialinę įtrauktį; pabrėžia, 
kad būtina didinti vidaus paklausą 
skatinant viešąsias ir privačiąsias 
investicijas, taip pat socialiniu ir 
ekonominiu požiūriais suderintas 
struktūrines reformas, kuriomis mažinama 
nelygybė ir skatinamas kokybiškų ir 
įtraukių darbo vietų kūrimas, tvarus 
ekonomikos augimas, socialinės 
investicijos ir atsakingas fiskalinis 
konsolidavimas, ir taip prisidėti užtikrinant 
tinkamą būdą siekti sukurti įmonėms ir 
viešosioms tarnyboms didesnės sanglaudos 
ir socialinės konvergencijos aplinką, 
siekiant tikslo sukurti daugiau kokybiškų 
darbo vietų, kartu derinant socialinius ir 
ekonominius aspektus; pabrėžia, kad tie 
prioritetai bus įgyvendinti tik tuo atveju, jei 
vadovaujantis bendra strategija pirmenybė 
bus teikiama investicijoms į žmogiškąjį 
kapitalą;
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21. ragina Komisiją ir visas valstybes 
nares inicijuoti ir (arba) sustiprinti naujų 
darbo formų reglamentavimą; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą 
dėl netipinių darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų, kurie dažnai neturi 
visapusiškos prieigos prie socialinės 
apsaugos sistemos, aprėpties; ragina 
Komisiją ir valstybes nares plėtoti ir 
skatinti priemones, kurių veiksmingumas 
jau įrodytas mažinant nedeklaruojamą 
darbą, suteikiant galimybę pripažinti namų 
ūkio darbuotojų ir priežiūros darbuotojų 
darbo teises ir gerinti darbo sąlygas;

21. ragina Komisiją ir visas valstybes 
nares inicijuoti ir (arba) sustiprinti naujų 
darbo formų reglamentavimą; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia susirūpinimą 
dėl netipinių darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų, kurie dažnai neturi 
visapusiškos prieigos prie socialinės 
apsaugos sistemos, aprėpties; ragina 
Komisiją ir valstybes nares plėtoti ir 
skatinti priemones, kurių veiksmingumas 
jau įrodytas mažinant nedeklaruojamą 
darbą, suteikiant galimybę pripažinti namų 
ūkio darbuotojų ir priežiūros darbuotojų 
darbo teises ir gerinti darbo sąlygas; ragina 
valstybes nares ir Komisiją panaikinti 
nenustatytos apimties darbo sutartis;
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