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Pakeitimas 17
Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. palankiai vertina 2020 m. metinę 
tvaraus augimo strategiją ir Komisijos 
tikslą papildyti Europos semestrą įtraukiant 
DVT ir Europos žaliojo kurso tikslus; 
pabrėžia, kad naujoji ES augimo strategija 
turėtų prisidėti prie kokybiškų tvarių darbo 
vietų kūrimo ir konkurencingumo, 
inovacijų ir našumo stiprinimo, taip pat 
maksimaliai padidinti naudą sveikatai, 
gyvenimo kokybei ir atsparumui, sykiu 
pereinant prie žiedinės ir anglies dioksido 
požiūriu neutralios ekonomikos; primena, 
kad formuojant ES ekonominę politiką 
didžiausias dėmesys turi būti skiriamas 
tvarumui, socialinei įtraukčiai ir žmonių 
gerovei, užtikrinant, kad socialiniams, 
aplinkos ir ekonominiams tikslams būtų 
teikiamas vienodas prioritetas;

1. atkreipia dėmesį į 2020 m. metinę 
tvaraus augimo strategiją ir Komisijos 
tikslą papildyti Europos semestrą įtraukiant 
DVT ir Europos žaliojo kurso tikslus; 
pabrėžia, kad naujoji ES augimo strategija 
turėtų prisidėti prie kokybiškų tvarių darbo 
vietų kūrimo ir konkurencingumo, 
inovacijų ir našumo stiprinimo, taip pat 
maksimaliai padidinti naudą sveikatai, 
gyvenimo kokybei ir atsparumui, sykiu 
pereinant prie žiedinės ir anglies dioksido 
požiūriu neutralios ekonomikos; dar kartą 
primena, kad patikimi viešieji finansai yra 
ypač svarbūs užtikrinant darnumą, 
socialinę įtrauktį ir žmonių gerovę; 
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Pakeitimas 18
Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. palankiai vertina tai, kad į 2020 m. 
metinę tvaraus augimo strategiją įtrauktas 
ESTR; ragina užtikrinti, kad teisingumui 
ir socialinėms teisėms naujajame 
ekonominiame modelyje būtų teikiama 
tokia pat reikšmė, kaip aplinkos tvarumui 
ir makroekonominiam stabilumui; 
pabrėžia esminį socialinių rodiklių 
suvestinės vaidmenį Europos semestre; 
ragina Komisiją remtis esamais rodikliais ir 
sustiprinti suvestinę įtraukiant papildomus 
rodiklius ir aiškius tikslus, kurie atspindėtų 
visus 20 Europos socialinių teisių ramsčio 
principų, pvz., įtraukias galimybes gauti 
išsilavinimą, sveikatos, mitybos, 
užimtumo, būsto ir socialinių teisių 
išsaugojimą, taip pat užtikrinti, kad tokie 
rodikliai būtų analizuojami juos išskaidžius 
į grupes (pvz., vaikų, jaunimo, vyresnio 
amžiaus asmenų, moterų, vyrų, migrantų ir 
neįgaliųjų); ragina Komisiją išlaikyti 
nacionalinių socialinių sistemų ir darbo 
rinkos modelių įvairovę ir pateikti 
socialinių veiksmų planą, pagal kurį būtų 
toliau įgyvendinamas ESTR ir persvarstyta 
Europos socialinė chartija, atitinkamu 
lygmeniu patvirtinus specialias priemones;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad į 2020 m. 
metinę tvaraus augimo strategiją įtrauktas 
Europos socialinių teisių ramstis; pabrėžia 
tai, kad socialinių rodiklių suvestinė yra 
svarbi Europos semestrui; ragina Komisiją 
remtis esamais rodikliais ir sustiprinti 
suvestinę; ragina Komisiją išlaikyti 
nacionalinių socialinių sistemų ir darbo 
rinkos modelių įvairovę ir pateikti 
socialinių veiksmų planą, pagal kurį būtų 
toliau įgyvendinamas ESTR ir persvarstyta 
Europos socialinė chartija, atitinkamu 
lygmeniu patvirtinus specialias priemones;
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Pakeitimas 19
Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: Užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
30 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

30. apgailestauja dėl to, kad vis dar 
nepakankamai atsižvelgiama į lyčių 
aspektą ir pagal Europos semestro sistemą 
nustatytus papildomus rodiklius, ir ragina 
Komisiją įtraukti lyčių lygybės indeksą 
kaip vieną iš Europos semestro priemonių 
stebint pažangą, pasiektą siekiant 
užimtumo ir socialinių tikslų, ir pripažinti 
makroekonomikos politikos poveikį lyčių 
lygybei;

30. pažymi, kad Europos semestre 
trūksta platesnio požiūrio į lyčių aspektą ir 
ragina Komisiją stebėti pažangą, pasiektą 
siekiant užimtumo ir socialinių tikslų;
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Pakeitimas 20
Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti tinkamas ir teisingas socialines ir 
aplinkos investicijas į tikrai teisingą 
pertvarką, taip pat į Europos socialinių 
teisių ramsčio ir DVT įgyvendinimą; 
palankiai vertina Komisijos viešas 
konsultacijas siekiant išnagrinėti galimas 
ES fiskalinių taisyklių rengimo kryptis;

45. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti perspektyvias, tinkamas ir 
teisingas socialines ir aplinkos investicijas į 
tikrai teisingą pertvarką, taip pat į Europos 
socialinių teisių ramsčio ir DVT 
įgyvendinimą;
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Pakeitimas 21
Dennis Radtke
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A9-0025/2020
Klára Dobrev
Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 
2020 m. metinėje tvaraus augimo strategijoje
(2019/2212(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
47 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

47. pažymi, kad ES ir toliau susiduria 
su socialinėmis problemomis, kilusiomis 
dėl finansų ir ekonomikos krizės ir kai 
kurių vėlesnių politinių sprendimų; 
pabrėžia, kad reikia didinti vidaus 
paklausą į ateitį orientuotomis 
investicijomis ir skatinti subalansuotas 
struktūrines reformas, atsižvelgiant į 
trumpalaikius fiskalinius padarinius ir jų 
ilgalaikį poveikį aplinkai, taip pat 
ekonominį ir socialinį poveikį; pabrėžia, 
kad atsakingos reformos turi būti 
grindžiamos solidarumu, integracija ir 
socialiniu teisingumu, siekiant visiems 
pagerinti gyvenimo lygį ir užtikrinti 
visuomenės paramą pereinamuoju 
laikotarpiu;

47. pažymi, kad ES ir toliau susiduria 
su socialinėmis problemomis, kilusiomis 
dėl valstybės skolos ir kai kurių vėlesnių 
politinių sprendimų; pabrėžia, kad reikia 
skatinti subalansuotas struktūrines 
reformas; ragina Komisiją sukurti 
reguliavimo sistemą, kuria būtų remiamos 
privačios investicijos, atsižvelgiant į 
trumpalaikius fiskalinius padarinius ir jų 
ilgalaikį poveikį aplinkai, taip pat 
ekonominį ir socialinį poveikį; pabrėžia, 
kad atsakingos reformos turi būti 
grindžiamos solidarumu, integracija ir 
socialiniu teisingumu, siekiant visiems 
pagerinti gyvenimo lygį ir užtikrinti 
visuomenės paramą pereinamuoju 
laikotarpiu;
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