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27.10.2015 B8-1093/1 

Pakeitimas 1 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi dėl ekonomikos krizės ir jos 

padarinių ilgalaikis nedarbas nuo 2007 m. 

padvigubėjo ir sudaro pusę viso nedarbo 

atvejų, t. y. ilgą laiką darbo neturi 12 

milijonų žmonių arba 5 proc. ES aktyvių 

gyventojų; kadangi 2014 m. daugiau kaip 

60 proc. ilgalaikių bedarbių buvo nedirbę 

bent dvejus metus iš eilės;  

A. kadangi dėl ekonomikos krizės, kurią 

sustiprino Europos Sąjungos primesti 

griežto taupymo planai ir jų padariniai, 

ilgalaikis nedarbas nuo 2007 m. 

padvigubėjo ir sudaro pusę visų nedarbo 

atvejų, t. y. ilgą laiką darbo neturi 12 

milijonų žmonių arba 5 proc. ES aktyvių 

gyventojų; kadangi 2014 m. daugiau kaip 

60 proc. ilgalaikių bedarbių buvo nedirbę 

bent dvejus metus iš eilės;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Pakeitimas 2 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi valstybėse narėse ilgalaikio 

nedarbo lygis gerokai skiriasi – nuo 

1,5 proc. Austrijoje iki 19,5 proc. 

Graikijoje; kadangi Italija, Portugalija, 

Slovakija, Kroatija, Ispanija ir Graikija yra 

valstybės narės, kuriose ilgalaikio nedarbo 

lygis didžiausias; kadangi ekonomikos 

atgaivinimas turi įgauti pagreitį, nes šiuo 

metu jis nėra pakankamas akstinas siekiant 

gerokai sumažinti didelio masto 

struktūrinį nedarbą; 

B. kadangi valstybėse narėse ilgalaikio 

nedarbo lygis gerokai skiriasi – nuo 

1,5 proc. Austrijoje iki 19,5 proc. 

Graikijoje; kadangi Italija, Portugalija, 

Slovakija, Kroatija, Ispanija ir Graikija yra 

valstybės narės, kuriose ilgalaikio nedarbo 

lygis didžiausias ir tai yra pirmosios šalys, 

nukentėjusios nuo griežto taupymo planų, 

kurie greitai turės poveikio visoms 

valstybėms narėms; kadangi ekonomikos 

atgaivinimas turi įgauti pagreitį, nes šiuo 

metu jis nėra pakankamas veiksnys siekiant 

gerokai sumažinti aukštą struktūrinio 

nedarbo lygį; kadangi vis dar matomos 

dramatiškos ES griežto taupymo politikos 

pasekmės;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Pakeitimas 3 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

C konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

C. kadangi didelės dalies ilgalaikių 

bedarbių neregistravimas ir metodinės 

spragos, susijusios su duomenų rinkimu, 
nulemia tai, kad oficialiojoje statistikoje 

nepakankamai įvertinama esama padėtis;  

C. kadangi didelės dalies ilgalaikių 

bedarbių neregistravimas ir duomenų 

rinkimo metodikos spragos nulemia tai, 

kad oficialiojoje statistikoje nepakankamai 

įvertinama esama padėtis, kas įrodo 

nedarbo srityje veikiančių organizacijų 

nepasirengimą vykdyti šią užduotį;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Pakeitimas 4 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi ilgalaikis nedarbas dažnai 

lemia skurdą, nelygybę ir socialinę atskirtį 

ir daro neproporcingą poveikį 

pažeidžiamiems žmonėms, kurie yra 

nepalankioje padėtyje darbo rinkoje;  

D. kadangi ilgalaikis nedarbas dažnai 

sukelia visų kategorijų asmenų skurdą, 

nelygybę ir socialinę atskirtį, nepaisant jų 

lyties, amžiaus ir rasės; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Pakeitimas 5 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

E konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

E. kadangi ilgalaikis nedarbas palaipsniui 

nutolina žmones nuo darbo rinkos dėl 

įgūdžių ir profesinių tinklų praradimo ir 

darbo ritmo netekimo ir gali įsukti į 

atsiskyrimo nuo visuomenės, įtampos 

namuose ir susvetimėjimo jausmo spiralę; 

kadangi kasmet penktadalis ilgalaikių 

bedarbių nusivilia nesėkmingomis darbo 

paieškomis ir tampa neaktyvūs; 

E. kadangi ilgalaikis nedarbas palaipsniui 

nutolina žmones nuo darbo rinkos dėl 

įgūdžių ir profesinių tinklų praradimo ir 

darbo ritmo netekimo ir gali įsukti į 

atsiskyrimo nuo visuomenės, įtampos 

namuose ir susvetimėjimo jausmo spiralę; 

kadangi kasmet penktadalis ilgalaikių 

bedarbių nusivilia nesėkmingomis darbo 

paieškomis ir tampa neaktyvūs; kadangi 

savižudybių skaičius auga geometrine 

progresija visų rūšių darbo vietose ir 

visuose socialiniuose sluoksniuose; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Pakeitimas 6 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi ilgalaikio nedarbo padariniai 

ypač sunkūs namų ūkiuose, kuriuose nė 

vienas šeimos narys neturi darbo, dažnai 

jis lemia žemą išsilavinimo lygį, atotrūkį 

nuo darbo pasaulio, didesnes psichikos ir 

sveikatos problemas, socialinę atskirtį ir, 

blogiausiu atveju, skurdą, perduodamą iš 

kartos į kartą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Pakeitimas 7 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi nuolatinis ilgalaikio nedarbo 

lygis kelia pavojų pastangoms pasiekti 

pagrindinius strategijos „Europa 2020“ 

tikslus, būtent siekiui, kad 75 proc. 20–64 

metų amžiaus asmenų turėtų darbą ir kad 

žmonių, kurie gyvena skurde ar kuriems 

kyla skurdo rizika ir kurie patiria socialinę 

atskirtį, būtų 20 mln. mažiau; 

I. kadangi išliekantis aukštas ilgalaikio 

nedarbo lygis kelia pavojų pastangoms 

pasiekti, kad 75 proc. 20–64 metų amžiaus 

asmenų turėtų darbą ir kad žmonių, kurie 

gyvena skurde ar kuriems kyla skurdo 

rizika ir kurie patiria socialinę atskirtį, būtų 

20 mln. mažiau, o tai yra pagrindiniai 

strategijos „Europa 2020“ tikslai, kuriuos 

remia ir užtikrina ES; kadangi šie tikslai 

utopiniai ir nerealūs dabartinėmis 

globalizacijos sąlygomis; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Pakeitimas 8 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

K. kadangi ši rekomendacija panaši į 

Jaunimo garantijų iniciatyvą; kadangi 

reikėtų pasimokyti iš pirmosios patirties 

įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą; 

K. kadangi ši rekomendacija panaši į 

Jaunimo garantijų iniciatyvą; kadangi 

reikėtų pasimokyti iš pirmosios patirties 

įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą; 

kadangi jau žinome, kad Jaunimo 

garantijų iniciatyva yra nesėkminga; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Pakeitimas 9 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ka. kadangi vienintelis būdas kovoti su 

nedarbu – sukurti daugiau darbo vietų ir 

tai darant remti MVĮ, nes jose dirba 

90 proc. visų darbuotojų;  

Or. en 



 

AM\1077054LT.doc  PE570.927v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.10.2015 B8-1093/10 

Pakeitimas 10 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Kb. kadangi pagrindinė nedarbo priežastis 

yra socialinis dempingas iš „mažų 

sąnaudų“ šalių, kuris naikina darbo 

vietas mūsų pramonėje; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Pakeitimas 11 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

K c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Kc. kadangi vienintelis būdas apsisaugoti 

nuo tų mažų sąnaudų šalių – atkurti 

sienas ir tarifus, siekiant apsaugoti mūsų 

vidaus gamybą; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Pakeitimas 12 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 

pateikti pasiūlymą dėl Tarybos 

rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių 

integracijos į darbo rinką; pabrėžia, kad 

anksčiau pateikus pasiūlymą ir susitarus 

Taryboje būtų buvę galima išvengti dalies 

šiandien fiksuojamo ilgalaikio nedarbo; 

reiškia susirūpinimą dėl to, kad Tarybos 

rekomendacijos gali neužtekti siekiant 

greitai pagerinti ilgalaikių bedarbių padėtį, 

ir ragina valstybes nares siekti konkrečių 

rezultatų; 

1. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 

pateikti pasiūlymą dėl Tarybos 

rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių 

integracijos į darbo rinką; pabrėžia, kad 

anksčiau pateikus pasiūlymą, susitarus 

Taryboje ir vykdžius atsakingesnę ES 

politiką būtų buvę galima išvengti dalies 

šiandien fiksuojamo ilgalaikio nedarbo; 

reiškia susirūpinimą dėl to, kad Tarybos 

rekomendacijos gali neužtekti siekiant 

greitai pagerinti ilgalaikių bedarbių padėtį, 

ir ragina valstybes nares siekti konkrečių 

rezultatų; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Pakeitimas 13 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pritaria trims pagrindiniams pasiūlymo 

elementams: i) dėti daugiau plataus 

užmojo pastangų, kad ilgalaikiai bedarbiai 

būtų registruojami užimtumo tarnybose 

siekiant užtikrinti visišką jų apskaitą; ii) 

įvertinti ilgalaikių bedarbių asmeninį 

potencialą ir poreikius, ir darbus, kuriems 

jie teiktų pirmenybę, dar nepraėjus 18 

nedarbo mėnesių ir iii) pasiūlyti poreikiams 

pritaikytą, subalansuotą ir išsamų grįžimo į 

darbo rinką sutartį, sudaromą tarp 

ilgalaikio bedarbio ir atitinkamų tarnybų ne 

vėliau kaip praėjus 18 nedarbo mėnesių; 

vis dėlto pabrėžia, kad individualus 

vertinimas turėtų būti atliekamas nepraėjus 

12 nedarbo mėnesių siekiant užtikrinti, kad 

integracijos į darbo rinką sutartį būtų 

galima sudaryti nepraėjus 18 nedarbo 

mėnesių; primygtinai ragina, kad taikant 

trijų žingsnių metodą nebūtų pamirštama, 

esant galimybei, į visą procesą įtraukti 

nevalstybinių subjektų, tokių kaip NVO, 

kurios dirba su ilgalaikiais bedarbiais; 

2. abejoja dėl materialinių išankstinių 

sąlygų ir praktinių galimybių, susijusių su 

trimis pagrindiniais pasiūlymo elementais: 

i) dėti daugiau plataus užmojo pastangų, 

kad ilgalaikiai bedarbiai būtų registruojami 

užimtumo tarnybose siekiant užtikrinti jų 

visų apskaitą, ii) įvertinti ilgalaikių 

bedarbių asmeninį potencialą, poreikius ir 

tai, kokiam darbui jie teikia pirmenybę, 

dar nepraėjus 18 jų nedarbo mėnesių ir iii) 

pasiūlyti poreikiams pritaikytą, 

subalansuotą ir lengvai suvokiamą grįžimo 

į darbo rinką susitarimą, sudaromą tarp 

ilgalaikio bedarbio ir atitinkamų tarnybų ne 

vėliau kaip praėjus 18 atitinkamo asmens 

nedarbo mėnesių; vis dėlto pabrėžia, kad 

individualus vertinimas turėtų būti 

atliekamas per pirmąjį nedarbo mėnesį 

siekiant užtikrinti, kad grįžimo į darbo 

rinką susitarimą būtų galima sudaryti per 

šešis pirmuosius nedarbo mėnesius; 

primygtinai ragina, kad taikant trijų 

žingsnių metodą nebūtų pamirštama 

atitinkamais atvejais į visą procesą įtraukti 

nevalstybinių subjektų, pavyzdžiui, 

socialinių NVO, kurios dirba su 

ilgalaikiais bedarbiais (nebent valstybė 

narė jau turėtų nacionalinę užimtumo 

tarnybą);  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/14 

Pakeitimas 14 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. pritaria raginimui, kad visos su 

ilgalaikių bedarbių reintegracija susijusios 

šalys, įskaitant, kai taikoma, pilietinės 

visuomenės organizacijas, glaudžiai 

bendradarbiautų ir veiksmingai 

koordinuotų veiksmus ir kad būtų sukurta 

pagal vieno langelio principą veikianti 

sistema, kurioje bedarbis turėtų vieną 

profesionalų bylos tvarkytoją (vadinamasis 

pagal vieno langelio principą veikiantis 

subjektas), kad nebūtų pertrauktos jo 

reintegracijos pastangos tuo atveju, jei 

pasikeistų išmokų bedarbiui teikimo 

tvarka; 

4. atkreipia dėmesį į raginimą, kad visi su 

ilgalaikių bedarbių reintegracija susiję 

subjektai (įskaitant, kai taikytina, pilietinės 

visuomenės organizacijas) glaudžiai 

bendradarbiautų tarpusavyje ir veiksmingai 

derintų savo veiksmus ir kad būtų sukurta 

pagal vieno langelio principą veikianti 

sistema, kurioje bedarbis turėtų vieną 

profesionalų bylos tvarkytoją (vadinamasis 

pagal vieno langelio principą veikiantis 

subjektas), kad nebūtų pertrauktos jo 

reintegracijos pastangos tuo atveju, jei 

pasikeistų išmokų bedarbiui teikimo 

tvarka; išreiškia susirūpinimą dėl to, kad 

šis metodas gali būti neefektyvus dėl 

išteklių stokos bei biudžetinių ir 

finansinių apribojimų, kurių ES tikisi iš 

valstybių narių; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Pakeitimas 15 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad vertinant ilgalaikių 

bedarbių gebėjimus ir poreikius, susijusius 

su jų reintegracija į darbo rinką, būtinas 

individualus požiūris, kurį taikant turėtų 

būti paisoma esamų teisių ir atsižvelgiama 

į platesnę asmeninę padėtį ir visus 

susijusius poreikius; pabrėžia, kad reikia 

turėti užtektinai aukštos kvalifikacijos 

personalo, gebančio taikyti individualų 

požiūrį heterogeniškai ilgalaikių bedarbių 

grupei;  

5. pabrėžia, kad vertinant ilgalaikių 

bedarbių gebėjimus ir poreikius, susijusius 

su jų reintegracija į darbo rinką, būtinas 

individualus požiūris, kurį taikant turėtų 

būti paisoma esamų jų teisių ir 

atsižvelgiama į platesnę jų asmeninę padėtį 

ir visus susijusius poreikius; pabrėžia, kad 

reikia turėti užtektinai aukštos 

kvalifikacijos personalo, gebančio taikyti 

individualų požiūrį heterogeniškai 

ilgalaikių bedarbių grupei; pabrėžia, kad 

reikia padidinti užimtumo tarnybų 

efektyvumą; todėl ragina valstybes nares 

skirti daugiau išteklių savo nacionalinėms 

užimtumo tarnyboms; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Pakeitimas 16 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. mano, kad itin svarbu, jog bet kokios 

ilgalaikių bedarbių reintegracijos 

programos būtų pritaikytos prie darbo 

rinkos poreikių ir rengiamos tvirtai 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais; ragina valstybes nares 

motyvuoti darbdavius, taip pat 

vadovaujantis įmonių socialinės 

atsakomybės dvasia, aktyviai siūlyti laisvas 

darbo vietas ilgalaikiams bedarbiams ir, 

kur reikia, paskirti mentorius siekiant 

palengvinti sklandžią ilgalaikių bedarbių 

reintegraciją į darbo aplinką; ragina 

valstybių narių užimtumo tarnybas padėti 

MVĮ siekiant palengvinti tokią mentorių 

veiklą; primena, kad ilgalaikiams 

bedarbiams reikia ne tik darbo, bet ir 

išsamių konsultacijų ir pasiruošimo 

sėkmingai iš naujo integruotis į darbo 

rinką; 

7. mano, kad itin svarbu, jog bet kokios 

ilgalaikių bedarbių reintegracijos 

programos būtų pritaikytos prie darbo 

rinkos poreikių ir rengiamos glaudžiai 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais; ragina valstybes nares 

motyvuoti darbdavius, be kita ko, 

vadovaujantis įmonių socialinės 

atsakomybės dvasia, aktyviai siūlyti laisvas 

darbo vietas ilgalaikiams bedarbiams ir, 

kur reikia, paskirti kuratorius siekiant 

palengvinti sklandžią ilgalaikių bedarbių 

reintegraciją į darbo aplinką; ragina 

valstybių narių užimtumo tarnybas padėti 

MVĮ siekiant palengvinti tokią kuravimo 

veiklą; primena, kad ilgalaikiams 

bedarbiams reikia ne tik darbo, bet ir 

išsamių konsultacijų ir pasiruošimo 

sėkmingai grįžti į darbo rinką; primygtinai 

reikalauja, kad tokios nuostatos būtų 

neprivalomos ir kad kiekviena valstybė 

narė pritaikytų jas pagal savo 

nacionalines aplinkybes; primygtinai 

ragina, kad šios nuostatos būtų ir liktų 

neprivalomos; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/17 

Pakeitimas 17 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. ragina valstybes nares suderinti ES 

teikiamą nacionalinių politikos priemonių, 

kuriomis siekiama spręsti ilgalaikio 

nedarbo klausimus, finansavimą, ypač iš 

Europos socialinio fondo, su atitinkamu 

nacionaliniu finansavimu; pabrėžia, kad kai 

kurių valstybių narių biudžeto apribojimai 

(ypač tų, kurioms taikomos ekonominio 

koregavimo programos) neturi užkirsti 

kelio greitam rekomendacijos 

įgyvendinimui; ragina Komisiją išnagrinėti 

greitos prieigos prie ES finansavimo 

galimybes ir, kur įmanoma, mobilizuoti 

papildomus išteklius, kaip tai buvo 

padaryta Jaunimo garantijų iniciatyvos 

atveju; pabrėžia būtinybę daugelyje 

valstybių narių skirti atitinkamą 

finansavimą siekiant sustiprinti 

administracinius užimtumo tarnybų 

gebėjimus;  

8. ragina valstybes nares papildyti ES 

teikiamą nacionalinių politikos priemonių, 

kuriomis siekiama spręsti ilgalaikio 

nedarbo klausimus, finansavimą (ypač iš 

Europos socialinio fondo) deramu savo 

nacionaliniu finansavimu, atsižvelgiant į 

tai, kad ES lėšos jau naudojamos 

daugeliui skirtingų tikslų ir kad derėtų 

išvengti naujos paskirties naudojimo 

neigiamos įtakos ankstesniems naudos 

gavėjams; pabrėžia, kad derėtų atsižvelgti į 

kai kurių valstybių narių patiriamus ir 

Europos Sąjungos nustatytus biudžeto 

suvaržymus (ypač pagal ekonominio 

koregavimo programas), kurie galėtų būti 

pagrįsta priežastis, užkertanti kelią 
greitam rekomendacijos įgyvendinimui; 

ragina Komisiją išnagrinėti greitos prieigos 

prie ES finansavimo galimybes ir, kur 

įmanoma, mobilizuoti papildomus 

išteklius, kaip tai buvo padaryta Jaunimo 

garantijų iniciatyvos atveju; pabrėžia 

poreikį daugelyje valstybių narių skirti 

atitinkamą finansavimą siekiant sustiprinti 

administracinį užimtumo tarnybų 

pajėgumą;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/18 

Pakeitimas 18 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. ragina Komisiją ir valstybes nares 

įvertinti, kaip paremti specialias mokymo 

darbo vietoje programas ir verslo plėtojimo 

ir investavimo planus, pagal kuriuos buvo 

sukurta tvarių kokybiškų darbo vietų 

ilgalaikiams bedarbiams; 

9. ragina valstybes nares įvertinti, kaip 

paremti specialias mokymo darbo vietoje 

programas ir verslo plėtojimo ir 

investavimo planus, pagal kuriuos buvo 

sukurta tvarių kokybiškų darbo vietų 

ilgalaikiams bedarbiams; ragina Komisiją 

suteikti valstybėms narėms galimybę 

daryti tai, kas būtina joms pačioms; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/19 

Pakeitimas 19 

Dominique Martin 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1093/2015 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

11 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

11. primena savo poziciją dėl Tarybos 

sprendimo dėl valstybių narių užimtumo 

politikos gairių, kurioje primygtinai 

raginama imtis konkrečių priemonių 

siekiant apsaugoti ilgalaikius bedarbius 

nuo socialinės atskirties ir reintegruoti 

juos į darbo rinką deramai laikantis 

Sutarčių; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


