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Pakeitimas 34
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo 
jėgai bei į ekonomikos pokyčius 
reaguojančioms darbo rinkoms remti, kad 
būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje nustatyti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos, subalansuoto 
ekonomikos augimo ir aukšto lygio 
aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo 
tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

(1) ekonominės veiklos sustabdymas 
dėl COVID-19 krizės sukėlė rimtą 
likvidumo problemą tarp Europos įmonių, 
o tai, jei taptų mokumo problema, reikštų, 
kad didelė įmonių dalis būtų uždaryta ir 
visų pirma būtų paveiktos MVĮ ir 
savarankiškai dirbantys asmenys. Todėl 
ES turi persvarstyti savo politinius 
prioritetus ir perorientuoti DFP, kad 
išlaikytų esamą pramonės struktūrą ir 
sutelktų dėmesį į ekonomikos atgaivinimą. 
Valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, kad 
visų pirma sudarytų palankesnes sąlygas 
tęsti verslo veiklą, užtikrintų galimybę 
pasinaudoti likvidumu ir skatintų 
mokestinių įsipareigojimų panaikinimo 
arba mažinimo politiką. Siekiant pagerinti 
darbo rinkos prieinamumą ir pastovumą, 
bus remiama kvalifikuota, tinkamai 
parengta, gebanti prisitaikyti darbo jėga 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančios 
lanksčios darbo rinkos, kad būtų 
sumažintas neigiamas poveikis 
užimtumui. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

Or. es

Pakeitimas 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis. Siekdamos įveikti didelius 
sukrėtimus, valstybės narės ir Sąjunga 
turėtų parengti ilgalaikes priemones, kad 
išsaugotų darbo vietas ir įgūdžius bei 
sumažintų spaudimą nacionaliniams 
viešiesiems finansams, visų pirma 
sukurdamos Europos nuolatinę nedarbo 
perdraudimo sistemą;

Or. fr

Pakeitimas 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius 
reaguojančioms darbo rinkoms remti, kad 
būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje nustatyti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos, subalansuoto 
ekonomikos augimo ir aukšto lygio 

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi 
parengti ir įgyvendinti suderintą užimtumo 
strategiją, skirtą visų pirma kvalifikuotai, 
tinkamai parengtai ir gebančiai prisitaikyti 
darbo jėgai, darbuotojų saugai ir 
sveikatai, taip pat reglamentavimo 
sistemoje apibrėžtoms įtraukiosioms darbo 
rinkoms, galinčioms užtikrinti visapusišką 
visų darbuotojų ekonominių ir socialinių 
teisių apsaugą bei reaguoti į socialiai 
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aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo 
tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

teisingo perėjimo prie neutralizuoto 
poveikio klimatui žiedinės ekonomikos 
poreikį, kad būtų pasiekti Europos 
Sąjungos sutarties 3 straipsnyje nustatyti 
visiško užimtumo ir socialinės pažangos, 
darnaus vystymosi ir aukšto lygio aplinkos 
kokybės apsaugos ir gerinimo tikslai. 
Valstybės narės užimtumo skatinimą turi 
laikyti bendro intereso reikalu ir savo 
veiksmus šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

Or. it

Pakeitimas 37
Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius 
reaguojančioms darbo rinkoms remti, kad 
būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje nustatyti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos, subalansuoto 
ekonomikos augimo ir aukšto lygio 
aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo 
tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti veiksmingą ir suderintą užimtumo 
strategiją, skirtą visų pirma kvalifikuotai, 
tinkamai parengtai, gebančiai prisitaikyti 
darbo jėgai remti stiprinant ryšius tarp 
švietimo sistemos ir darbo rinkų poreikių, 
taip skatinant į ekonomikos pokyčius 
reaguojančias darbo rinkas, kad būtų 
pasiekti Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnyje nustatyti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos, subalansuoto 
ekonomikos augimo ir aukšto lygio 
aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo 
tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis. 
Atsižvelgiant į dabartinę situaciją, kurią 
sukėlė COVID-19 pandemija, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas darbą 
prarandantiems asmenims;



PE650.650v01-00 6/84 AM\1204312LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 38
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo 
jėgai bei į ekonomikos pokyčius 
reaguojančioms darbo rinkoms remti, kad 
būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnyje nustatyti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos, subalansuoto 
ekonomikos augimo ir aukšto lygio 
aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo 
tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai ir tinkamai 
parengtai darbo jėgai remti, įgūdžiams ir 
darbo rinkos poreikiams derinti, 
kokybiškoms darbo vietoms ir ekonominei 
aplinkai, kuri būtų palanki įmonėms bei į 
ekonomikos pokyčius ir krizes 
reaguojančioms darbo rinkoms, kurti, kad 
būtų pasiekti Europos Sąjungos sutarties 3 
straipsnyje nustatyti visiško užimtumo ir 
socialinės pažangos, subalansuoto 
ekonomikos augimo, ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ir 
aukšto lygio aplinkos kokybės apsaugos ir 
gerinimo tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

Or. fr

Pakeitimas 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
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bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis. Šiomis aplinkybėmis ir 
atsižvelgiant į dabartinę COVID-19 krizę, 
kuri turės rimtų ir ilgalaikių padarinių ES 
darbo rinkoms, reikia imtis suderintų 
veiksmų užimtumui remti ir ekonomikai 
bei darbo jėgos paklausai skatinti;

Or. pl

Pakeitimas 40
Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga, 
atsižvelgdamos į įgaliojimų paskirstymą 
tarp ES ir valstybių narių, taip pat į 
subsidiarumo ir proporcingumo 
principus, turi siekti parengti suderintą 
užimtumo strategiją, skirtą visų pirma 
kvalifikuotai, tinkamai parengtai, gebančiai 
prisitaikyti darbo jėgai bei į ekonomikos 
pokyčius reaguojančioms darbo rinkoms 
remti, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje nustatyti visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, 
subalansuoto ekonomikos augimo ir aukšto 
lygio aplinkos kokybės apsaugos ir 
gerinimo tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
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vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

Or. en

Pakeitimas 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei dinamiškoms, į ateitį žvelgiančioms ir į 
ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės lygiomis galimybėmis ir socialiniu 
teisingumu grindžiamo užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

Or. fr

Pakeitimas 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
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skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką ir 
socialinių partnerių savarankiškumą, 
susijusius su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

Or. en

Pakeitimas 43
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma verslumui ir 
kvalifikuotai, tinkamai parengtai, gebančiai 
prisitaikyti darbo jėgai bei į ekonomikos 
pokyčius reaguojančioms darbo rinkoms 
remti, kad būtų pasiekti Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnyje nustatyti visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, 
subalansuoto ekonomikos augimo ir aukšto 
lygio aplinkos kokybės apsaugos ir 
gerinimo tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

Or. pt
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Pakeitimas 44
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, subalansuoto ekonomikos 
augimo ir aukšto lygio aplinkos kokybės 
apsaugos ir gerinimo tikslai. Valstybės 
narės užimtumo skatinimą turi laikyti 
bendro intereso reikalu ir savo veiksmus 
šiuo atžvilgiu derinti Taryboje, 
atsižvelgdamos į nacionalinę praktiką, 
susijusią su vadovybės ir darbuotojų 
pareigomis;

(1) valstybės narės ir Sąjunga turi siekti 
parengti suderintą užimtumo strategiją, 
skirtą visų pirma kvalifikuotai, tinkamai 
parengtai, gebančiai prisitaikyti darbo jėgai 
bei į ekonomikos pokyčius reaguojančioms 
darbo rinkoms remti, kad būtų pasiekti 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 
nustatyti visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos, įtraukumo, subalansuoto 
ekonomikos augimo ir aukšto lygio 
aplinkos kokybės apsaugos ir gerinimo 
tikslai. Valstybės narės užimtumo 
skatinimą turi laikyti bendro intereso 
reikalu ir savo veiksmus šiuo atžvilgiu 
derinti Taryboje, atsižvelgdamos į 
nacionalinę praktiką, susijusią su 
vadovybės ir darbuotojų pareigomis;

Or. sk

Pakeitimas 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) COVID-19 krizė turi ir turės daug 
padarinių užimtumui, socialiniam 
teisingumui ir darbo sąlygoms. Nutraukus 
ekonominę veiklą, daugelis darbuotojų 
atsidūrė dalinio nedarbo padėtyje, o 
įmonės, ypač MVĮ, susidūrė su likvidumo 
problemomis. Dažnai būtent pažeidžiami 
ir labiausiai skurstantys darbuotojai dirbo 
didelį pavojų sveikatai keliančiomis 
sąlygomis. Daugelis darbuotojų ir įmonių 
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naudojosi nuotolinio darbo galimybėmis 
ir plačiai pritaikė skaitmenines 
priemones. Siekdamos įveikti šią 
precedento neturinčią krizę užimtumo 
politikos ir socialinio teisingumo srityje, 
Sąjunga ir valstybės narės turi įsipareigoti 
įgyvendinti didelio masto Europos 
ekonomikos gaivinimo planą, pagal kurį 
būtų remiamos įmonės, teikiant joms 
paramą, reikalingą norint pasinaudoti 
likvidumu ir įdarbinti darbuotojų, šiuo 
tikslu visų pirma finansuojant jų dalinį 
nedarbą ir užtikrinant darbo vietas. Turi 
būti siekiama apsaugoti ir vystyti Europos 
darbo rinką, kad būtų užtikrintos ne tik 
darbo vietos, darbo užmokestis, bet ir 
darbo sąlygos. Šios krizės metu ir 
reaguodamos į ją Sąjunga ir valstybės 
narės turi įsipareigoti vykdyti savo 
įsipareigojimus. Socialine ir užimtumo 
politika turi būti padedama siekti darnaus 
vystymosi tikslų, ji turi atitikti Žaliajame 
pakte nustatytus tikslus ir ja turi būti 
sudarytos sąlygos dalyvauti įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį;

Or. fr

Pakeitimas 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europa susiduria su beprecedente 
krize, turinčia nenumatytų padarinių 
žmonių gyvenimui, visuomenei ir 
ekonomikai. Sąjunga ir valstybės narės 
turi dėti visas pastangas, kad suvaldytų 
krizės ekonominį ir socialinį poveikį, 
užkirstų kelią didžiuliam darbo vietų 
praradimui ir giliam nuosmukiui, taip pat 
sukurtų tvarų ir sąžiningą ekonomikos 
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atkūrimo planą su tvirtomis investicijomis 
socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros 
sistemoms stiprinti ir pasiektų, kad 
visuomenė bei ekonomika taptų 
atsparesnėmis, kartu laikantis darbuotojų 
teisių ir užtikrinant tinkamas darbo bei 
įdarbinimo sąlygas. Europos žaliasis 
kursas ir Europos socialinių teisių ramstis 
turėtų būti ekonominio ir socialinio 
atkūrimo strategijos, kurios 
įgyvendinimas bus stebimas Europos 
semestro metu, gairės;

Or. en

Pakeitimas 47
Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sąjunga turėtų gerbti kiekvienos 
valstybės narės unikalų darbo rinkos 
reguliavimo modelį. Turi būti laikomasi 
Sąjungos kompetencijos ribų ir 
subsidiarumo bei proporcingumo 
principų. Valstybės narės turėtų 
apsispręsti dėl savo tikslų ir vystymosi 
tempo bei užtikrinti, kad jie atitiktų jų 
ekonomines sąlygas. Švedija turėtų visam 
laikui atsisakyti bet kokio darbo rinkos 
reguliavimo, kuris galėtų trukdyti esamam 
Švedijos modeliui;

Or. en

Pakeitimas 48
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) sudarydamos sąlygas sklandžiam 
ir saugiam prekių judėjimui tarp valstybių 
narių, Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiaus siekdamos užtikrinti 
tinkamą vidaus rinkos veikimą ir išvengti 
tiekimo ir gamybos grandinės suardymo;

Or. es

Pakeitimas 49
Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimu, kova su skurdu bei socialine 
atskirtimi ir su kokybišku švietimu bei 
mokymu, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
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socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą, visišką 
neįgaliųjų įtrauktį ir vaiko bei kitų 
pažeidžiamų grupių, įskaitant įvairaus 
pobūdžio diskriminaciją patiriančias 
grupes, teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
įtraukiomis darbo rinkomis, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kokybiškų 
viešųjų paslaugų, kurios prieinamos 
finansiniu ir geografiniu požiūriu, 
teikimu, kova su skurdu bei socialine 
atskirtimi ir su kokybišku švietimu bei 
mokymu, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnyje;

Or. sk

Pakeitimas 51
Guido Reil

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) nustatydama ir įgyvendindama savo 
politiką ir veiksmus, Sąjunga turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo siekiu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

Or. de

Pakeitimas 52
Margarita de la Pisa Carrión
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimu, kova su skurdu bei socialine 
atskirtimi ir su kokybišku švietimu bei 
mokymu, kaip nustatyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą, taip pat vyresnių asmenų 
sveikatos priežiūrą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į COVID-19 
sukeltus socialinius ir ekonominius 
padarinius ir sutelkti pastangas, kad būtų 
išvengta perspektyvių įmonių uždarymo, 
siekiant išsaugoti esamą užimtumą ir 
užtikrinti tinkamą socialinę apsaugą. ES 
ir toliau kovos su skurdu bei socialine 
atskirtimi ir sieks užtikrinti kokybišką 
švietimą bei mokymą, kaip nustatyta 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 
straipsnyje;

Or. es

Pakeitimas 53
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 

(2) Sąjunga turi kovoti su skurdu, 
socialine atskirtimi ir diskriminacija bei 
skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, 
moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir 
vaiko teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo ir įtraukios 
bei kokybiškos darbo rinkos siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, įskaitant 
mokymąsi visą gyvenimą, kaip nustatyta 
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veikimo 9 straipsnyje; Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 9 
straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą, neįgaliųjų 
įtrauktį ir vaiko bei kitų pažeidžiamų 
grupių teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su įtraukių darbo rinkų, visiško 
užimtumo, kolektyvinių derybų ir deramo 
darbo užmokesčio siekiu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu visiems, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi, su 
kokybišku švietimu bei mokymu ir žmonių 
sveikatos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
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socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko bei 
labiausiai skurstančių asmenų teisių 
apsaugą. Nustatydama ir įgyvendindama 
savo politiką ir veiksmus, Sąjunga turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo siekiu, deramo 
gyvenimo lygio ir tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu visiems, kova su 
skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su visų formų 
skurdu, socialine atskirtimi ir 
diskriminacija bei siekti užtikrinti 
aukštesnį socialinio teisingumo ir 
apsaugos lygį, moterų ir vyrų lygybę, kartų 
solidarumą ir vaiko teisių apsaugą. 
Nustatydama ir įgyvendindama savo 
politiką ir veiksmus, Sąjunga turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo siekiu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

Or. it

Pakeitimas 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą, neįgaliųjų 
įtrauktį ir vaiko teisių apsaugą. 
Nustatydama ir įgyvendindama savo 
politiką ir veiksmus, Sąjunga turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo siekiu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

Or. pl

Pakeitimas 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi, skurdu, materialiniu 
nepritekliumi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

Or. fr
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Pakeitimas 59
Antonius Manders

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija, įskaitant 
diskriminaciją dėl amžiaus, bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 9 straipsnyje;

Or. nl

Pakeitimas 60
Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti 
socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir 
vyrų lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;

(2) Sąjunga turi kovoti su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija bei 
skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, 
moterų ir vyrų lygybę, kartų solidarumą ir 
vaiko teisių apsaugą. Nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, 
Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, 
susijusius su didelio užimtumo siekiu, 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, 
kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su 
kokybišku švietimu bei mokymu, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnyje;
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Or. en

Pakeitimas 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos rekomendacijoje 
(ES) 2015/11845 nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų ekonominės 
ir užimtumo politikos priemonių derinį, 
kuriuo turėtų būti užtikrintas teigiamas 
šalutinis poveikis;

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos rekomendacijoje 
(ES) 2015/11845 nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Atsižvelgiant į beprecedentę 
situaciją, susidariusią dėl COVID-19 
pandemijos, integruotomis gairėmis, 
atspindinčiomis valstybių narių tarpusavio 
priklausomybę ir visapusiško ekonominio 
bei socialinio solidarumo dvasią, turi būti 
bendrai vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje, 
siekiant tinkamai pašalinti sunkius šios 
pandemijos sukeltus padarinius. Tokiu 
būdu suderinta Europos ir nacionalinė 
politika bei reformos turi sudaryti tinkamą 
bendrą ekonominės ir užimtumo politikos 
priemonių derinį, kuriuo turėtų būti 
užtikrintas teigiamas šalutinis socialinis ir 
ekonominis poveikis visose valstybėse 
narėse;

__________________ __________________
5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

Or. it
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Pakeitimas 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos 5 rekomendacijoje 
(ES) 2015/1184 (5) nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų ekonominės 
ir užimtumo politikos priemonių derinį, 
kuriuo turėtų būti užtikrintas teigiamas 
šalutinis poveikis;

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos 5 rekomendacijoje 
(ES) 2015/1184 (5) nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Jos turi būti įtrauktos į Visuotinę 
ES strategiją, išreikštą darnaus vystymosi 
tikslais, Žaliuoju paktu ir Europos 
socialinių teisių ramsčiu, ir šiomis 
gairėmis, atspindinčiomis valstybių narių 
tarpusavio priklausomybę, turi būti 
vadovaujamasi įgyvendinant politiką 
valstybėse narėse ir Sąjungoje. Tokiu būdu 
suderinta Europos ir nacionalinė politika 
bei reformos turi sudaryti tinkamą bendrą 
tvarų ekonominės ir užimtumo politikos 
priemonių derinį, kuriuo turėtų būti 
užtikrintas teigiamas šalutinis poveikis;

__________________ __________________
5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

Or. fr

Pakeitimas 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos rekomendacijoje 
(ES) 2015/11845 nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų ekonominės 
ir užimtumo politikos priemonių derinį, 
kuriuo turėtų būti užtikrintas teigiamas 
šalutinis poveikis;

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos rekomendacijoje 
(ES) 2015/11845 nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų ekonominės 
ir užimtumo politikos priemonių derinį, 
kuriuo turėtų būti užtikrintas teigiamas 
šalutinis poveikis, taip pat veiksmingas 
atsakas į COVID-19 poveikį valstybių 
narių darbo rinkoms ir ekonomikai;

__________________ __________________
5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

Or. pl

Pakeitimas 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos rekomendacijoje 

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos rekomendacijoje 
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(ES) 2015/11845 nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų ekonominės 
ir užimtumo politikos priemonių derinį, 
kuriuo turėtų būti užtikrintas teigiamas 
šalutinis poveikis;

(ES) 2015/11845 nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų ekonominės 
ir užimtumo politikos priemonių derinį 
pagal atitinkamus darnaus vystymosi 
tikslus, kuriuo turėtų būti užtikrintas 
teigiamas šalutinis poveikis;

__________________ __________________
5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

Or. en

Pakeitimas 65
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos 5 rekomendacijoje 
(ES) 2015/1184 (5) nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionalinė politika bei reformos turi 
sudaryti tinkamą bendrą tvarų 

(3) vadovaudamasi Sutartimi dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV), 
Sąjunga parengė ir įgyvendino ekonominės 
ir užimtumo politikos derinimo priemones. 
Šios valstybių narių užimtumo politikos 
gairės kartu su Tarybos 5 rekomendacijoje 
(ES) 2015/1184 (5) nustatytomis bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis sudaro integruotas 
gaires. Šiomis gairėmis, atspindinčiomis 
valstybių narių tarpusavio priklausomybę, 
turi būti vadovaujamasi įgyvendinant 
politiką valstybėse narėse ir Sąjungoje. 
Tokiu būdu suderinta Europos ir 
nacionaline politika bei reformomis turi 
būti užtikrinta atspari ir kokybiška darbo 
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ekonominės ir užimtumo politikos 
priemonių derinį, kuriuo turėtų būti 
užtikrintas teigiamas šalutinis poveikis;

rinka;

__________________ __________________
5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

5 2015 m. liepos 14 d. Tarybos 
rekomendacija (ES) 2015/1184 dėl 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
ekonominės politikos bendrų gairių 
(OL L 192, 2015 7 18, p. 27).

Or. fr

Pakeitimas 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) valstybių narių užimtumo politikos 
gairės parengtos atsižvelgiant į naujas 
Sąjungos lygmeniu priimtas nuostatas, 
kuriomis siekiama padėti valstybėms 
narėms spręsti precedento neturinčio 
poveikio sveikatai ir ekonomikai bei 
socialinio poveikio problemą, kilusią dėl 
COVID-19 pandemijos, ir suteikti joms 
galimybę imtis visų priemonių, kuriomis 
užtikrinama visų piliečių ir įmonių 
apsauga užimtumo bei darbo užmokesčio 
srityje, taip pat darbuotojų sauga ir 
sveikata;

Or. it

Pakeitimas 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) užimtumo politikos gairės atitinka 
Stabilumo ir augimo paktą, galiojančius 
Sąjungos teisės aktus ir įvairias Sąjungos 
iniciatyvas, įskaitant 2013 m. balandžio 
22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo (6), 
2016 m. vasario 15 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių 
integracijos į darbo rinką (7), 2016 m. 
gruodžio 19 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
įgūdžių tobulinimo krypčių (8), 2018 m. 
kovo 15 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės 
europinės sistemos (9), 2018 m. gegužės 
22 d. Tarybos rekomendaciją dėl bendrųjų 
mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (10), 
2019 m. gegužės 22 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl kokybiškų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
sistemų (11) ir 2019 m. lapkričio 8 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų socialinės 
apsaugos galimybių (12);

(4) užimtumo politikos gairėmis turi 
būti padedama siekti darnaus vystymosi 
tikslų, taip pat įgyvendinti Žaliajame 
pakte nustatytą ekonomikos augimo 
strategiją ir Europos socialinių teisių 
ramstį. Šios gairės taip pat atitinka 
Stabilumo ir augimo paktą, galiojančius 
Sąjungos teisės aktus ir įvairias Sąjungos 
iniciatyvas, įskaitant 2013 m. balandžio 
22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo (6), 
2016 m. vasario 15 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių 
integracijos į darbo rinką (7), 2016 m. 
gruodžio 19 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
įgūdžių tobulinimo krypčių (8), 2018 m. 
kovo 15 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės 
europinės sistemos (9), 2018 m. gegužės 
22 d. Tarybos rekomendaciją dėl bendrųjų 
mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (10), 
2019 m. gegužės 22 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl kokybiškų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
sistemų (11) ir 2019 m. lapkričio 8 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų socialinės 
apsaugos galimybių (12);

__________________ __________________
6 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 6 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.
7 OL C 67, 2016 2 20, p. 1. 7 OL C 67, 2016 2 20, p. 1.
8 OL C 484, 2016 12 24, p. 1. 8 OL C 484, 2016 12 24, p. 1.
9 OL C 153, 2018 5 2, p. 1. 9 OL C 153, 2018 5 2, p. 1.
10 OL C 189, 2018 6 4, p. 1. 10 OL C 189, 2018 6 4, p. 1.
11 OL C 189, 2019 6 5, p. 4. 11 OL C 189, 2019 6 5, p. 4.
12 OL C 387, 2019 11 15, p. 1. 12 OL C 387, 2019 11 15, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) užimtumo politikos gairės atitinka 
Stabilumo ir augimo paktą, galiojančius 
Sąjungos teisės aktus ir įvairias Sąjungos 
iniciatyvas, įskaitant 2013 m. 
balandžio 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo6, 
2016 m. vasario 15 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl ilgalaikių bedarbių 
integracijos į darbo rinką7, 2016 m. 
gruodžio 19 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
įgūdžių tobulinimo krypčių8, 2018 m. 
kovo 15 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės 
europinės sistemos9, 2018 m. gegužės 22 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl bendrųjų 
mokymosi visą gyvenimą gebėjimų10, 
2019 m. gegužės 22 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl kokybiškų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
sistemų11 ir 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų socialinės 
apsaugos galimybių12;

(4) užimtumo politikos gairės padeda 
visapusiškai įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus ir Europos 
žaliąjį kursą bei atitinka galiojančius 
Sąjungos teisės aktus ir įvairias Sąjungos 
iniciatyvas, įskaitant 2013 m. balandžio 
22 d. Tarybos rekomendaciją dėl Jaunimo 
garantijų iniciatyvos nustatymo6, 2016 m. 
vasario 15 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo 
rinką7, 2016 m. gruodžio 19 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl įgūdžių tobulinimo 
krypčių8, 2018 m. kovo 15 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl kokybiškos ir 
veiksmingos pameistrystės europinės 
sistemos9, 2018 m. gegužės 22 d. Tarybos 
rekomendaciją dėl bendrųjų mokymosi 
visą gyvenimą gebėjimų10, 2019 m. 
gegužės 22 d. Tarybos rekomendaciją dėl 
kokybiškų ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros sistemų11 ir 2019 m. lapkričio 
8 d. Tarybos rekomendaciją dėl darbuotojų 
ir savarankiškai dirbančių asmenų 
socialinės apsaugos galimybių12;

__________________ __________________
6 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 6 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.
7 OL C 67, 2016 2 20, p. 1. 7 OL C 67, 2016 2 20, p. 1.
8 OL C 484, 2016 12 24, p. 1. 8 OL C 484, 2016 12 24, p. 1.
9 OL C 153, 2018 5 2, p. 1. 9 OL C 153, 2018 5 2, p. 1.
10 OL C 189, 2018 6 4, p. 1. 10 OL C 189, 2018 6 4, p. 1.
11 OL C 189, 2019 6 5, p. 4. 11 OL C 189, 2019 6 5, p. 4.
12 OL C 387, 2019 11 15, p. 1. 12 OL C 387, 2019 11 15, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 69
Peter Lundgren



AM\1204312LT.docx 27/84 PE650.650v01-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir 
stabilumo, į Europos semestrą įtraukti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principai, įskaitant tvirtą 
bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama 
su Europos perėjimu prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios ir skaitmeninės ekonomikos, tuo 
pačiu metu didinant konkurencingumą, 
remiant inovacijas, skatinant socialinį 
teisingumą ir lygias galimybes, taip pat 
kovojant su nelygybe ir regioniniais 
skirtumais;

Išbraukta.

__________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. en

Pakeitimas 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės, 
užimtumo, socialinės ir aplinkosaugos 
politikos koordinavimo ir priežiūros 
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tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

sistemą. Europos semestro procesas turėtų 
būti išsami valdymo priemonė, kuria 
užtikrinamas socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu subalansuotas atsigavimas. Jis 
turi būti persvarstytas kartu su metine 
tvaraus augimo strategija, kad būtų 
galima išsamiai įvertinti naują padėtį ir 
užtikrinti, kad socialiniams, 
aplinkosaugos ir ekonominiams tikslams 
būtų teikiamas vienodas prioritetas. 
Siekiant aplinkos tvarumo, našumo, 
teisingumo ir stabilumo, į Europos 
semestrą turėtų būti toliau įtraukiami 
Europos socialinių teisių ramsčio principai, 
įskaitant tvirtesnį bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais, pilietine visuomene 
ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, taip 
pat remiamas darnaus vystymosi tikslų13 
ir, be kita ko, lyčių lygybės įgyvendinimas. 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios ir 
skaitmeninės ekonomikos, tuo pačiu metu 
didinant konkurencingumą, remiant 
inovacijas, skatinant socialinį teisingumą ir 
lygias galimybes, taip pat kovojant su 
nelygybe ir regioniniais skirtumais. Lyčių 
lygybės indeksas, kaip pažangos, 
padarytos siekiant užimtumo ir socialinių 
tikslų, kad būtų galima pripažinti 
makroekonomikos politikos poveikį lyčių 
lygybei, priemonė, pagerintų lyčių aspekto 
integravimą į Europos semestrą;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. en

Pakeitimas 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir 
stabilumo, į Europos semestrą įtraukti 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principai, įskaitant tvirtą bendradarbiavimą 
su socialiniais partneriais, pilietine 
visuomene ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai padeda siekti darnaus 
vystymosi tikslų 13. Sąjungos ir valstybių 
narių užimtumo ir ekonominė politika 
turėtų būti derinama su Europos perėjimu 
prie neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

(5) atsižvelgiant į sunkią visos 
Europos Sąjungos krizę, susidariusią dėl 
COVID-19 pandemijos, reikėtų kuo 
skubiau iš esmės peržiūrėti skirtingas 
Europos semestro priemones, kad 
valstybės narės galėtų nuo šios krizės 
padarinių apsaugoti visus piliečius ir 
įmones sveikatos, užimtumo ir pajamų 
srityse ir sukurti naują visa apimančią 
integruoto daugiašalio ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo sistemą, 
kuri stiprintų įvairių valstybių narių 
lojalų bendradarbiavimą bei solidarumą 
ir po pandemijos. Siekiant teisingumo ir 
aukštesnio lygio aplinkos tvarumo bei 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos, Europos semestro peržiūra 
turėtų padėti visapusiškai ir sparčiai 
įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramsčio principus, įskaitant tvirtą 
bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai turės 
veiksmingiau padėti siekti darnaus 
vystymosi tikslų 13. Sąjungos ir valstybių 
narių užimtumo ir ekonominė politika 
turėtų būti derinama su Europos perėjimu 
prie žiedinės, neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir įtraukios 
skaitmeninės ekonomikos, tuo pačiu metu 
didinant konkurencingumą, remiant 
inovacijas ir užtikrinant aukštesnį 
socialinio teisingumo lygį ir lygias 
galimybes, taip pat pašalinant nelygybę ir 
regioninius skirtumus;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. it

Pakeitimas 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
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Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės, 
užimtumo, socialinės ir aplinkosaugos 
politikos koordinavimo ir priežiūros 
sistemą. Europos semestro procesas turėtų 
būti išsami valdymo priemonė, kuria 
užtikrinamas socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu subalansuotas atsigavimas. Jis 
turi būti persvarstytas kartu su metine 
tvaraus augimo strategija, kad būtų 
galima išsamiai įvertinti naują padėtį ir 
užtikrinti, kad socialiniams, 
aplinkosaugos ir ekonominiams tikslams 
būtų teikiamas vienodas prioritetas. 
Siekiant aplinkos tvarumo, našumo, 
teisingumo ir stabilumo, į Europos 
semestrą turėtų būti toliau įtraukiami 
Europos socialinių teisių ramsčio principai, 
įskaitant tvirtesnį bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais, pilietine visuomene 
ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, ir 
remiamas darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimas13. Sąjungos ir valstybių 
narių užimtumo ir ekonominė politika 
turėtų būti derinama su Europos perėjimu 
prie neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
atžvilgiu tvarios, socialiniu požiūriu 
įtraukios ir skaitmeninės ekonomikos, tuo 
pačiu metu didinant konkurencingumą, 
remiant inovacijas, skatinant socialinį 
teisingumą ir lygias galimybes, taip pat 
kovojant su nelygybe ir regioniniais 
skirtumais;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. en
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Pakeitimas 73
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
veiksmais reaguojant į padėtį po 
COVID-19 krizės, ir kartu, atsižvelgiant į 
ypač sunkius krizės padarinius tam 
tikriems Europos pramonės ir verslo 
sektoriams, remti perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios, įtraukios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. sk

Pakeitimas 74
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų (13). 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios ir 
skaitmeninės ekonomikos, tuo pačiu metu 
didinant konkurencingumą, remiant 
inovacijas, skatinant socialinį teisingumą ir 
lygias galimybes, taip pat kovojant su 
nelygybe ir regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų (13). 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios ir 
skaitmeninės ekonomikos, tuo pačiu metu 
didinant konkurencingumą ir našumą, 
remiant inovacijas, skatinant socialinį 
teisingumą ir lygias galimybes, taip pat 
kovojant su nelygybe ir regioniniais 
skirtumais, siekiant užtikrinti darnų 
ekonominį, socialinį ir teritorinį vystymąsi 
Europoje;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. fr

Pakeitimas 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
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tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų (13). 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios ir 
skaitmeninės ekonomikos, tuo pačiu metu 
didinant konkurencingumą, remiant 
inovacijas, skatinant socialinį teisingumą ir 
lygias galimybes, taip pat kovojant su 
nelygybe ir regioniniais skirtumais;

tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų (13). 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie inovacijomis ir 
technologijomis pagrįstos, neutralaus 
poveikio klimatui, aplinkos atžvilgiu 
tvarios ir skaitmeninės ekonomikos, tuo 
pačiu metu didinant konkurencingumą, 
remiant MVĮ ir inovacijas, skatinant 
socialinį teisingumą ir lygias galimybes, 
investuojant į jaunimą, taip pat kovojant 
su nelygybe ir regioniniais skirtumais;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. fr

Pakeitimas 76
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti ekonomikos gerovės kartu su 
darnaus vystymosi tikslais13. Sąjungos ir 
valstybių narių užimtumo ir į gerovę 
orientuota ekonominė politika, grindžiama 
magiškuoju daugiakampiu, turėtų būti 
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ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

derinama su Europos perėjimu prie 
neutralaus poveikio klimatui, aplinkos 
atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. en

Pakeitimas 77
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą į Europos semestrą 
įtraukti Europos socialinių teisių ramsčio 
principai, įskaitant tvirtą bendradarbiavimą 
su socialiniais partneriais, pilietine 
visuomene ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai padeda siekti darnaus 
vystymosi tikslų13. Sąjungos ir valstybių 
narių užimtumo ir ekonominė politika 
turėtų būti derinama su Europos perėjimu 
prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą į Europos semestrą 
įtraukti Europos socialinių teisių ramsčio 
principai, įskaitant tvirtą bendradarbiavimą 
su socialiniais partneriais, pilietine 
visuomene ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais. Tai padeda siekti darnaus 
vystymosi tikslų13. Sąjungos ir valstybių 
narių užimtumo ir ekonominė politika 
turėtų būti perorientuota, kad, pirma, būtų 
panaikinta ekstremalioji situacija 
sveikatos priežiūros srityje, kuri vis dar 
daro didelį poveikį įvairioms valstybėms 
narėms, ir, antra, būtų apsaugotos 
Europos įmonės, visų pirma MVĮ ir 
savarankiškai dirbantys asmenys. Be to, 
siekiama didinti konkurencingumą, remti 
inovacijas, skatinti socialinį teisingumą ir 
lygias galimybes, taip pat kovoti su 
nelygybe ir regioniniais skirtumais;
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__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. es

Pakeitimas 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų (13). 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios ir 
skaitmeninės ekonomikos, tuo pačiu metu 
didinant konkurencingumą, remiant 
inovacijas, skatinant socialinį teisingumą ir 
lygias galimybes, taip pat kovojant su 
nelygybe ir regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų (13). 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, įtraukios, aplinkos atžvilgiu 
tvarios ir skaitmeninės ekonomikos, 
užtikrinant didėjančią socialinę 
konvergenciją, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. fr

Pakeitimas 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai, įskaitant 
tvirtą bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais, pilietine visuomene ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. Tai padeda 
siekti darnaus vystymosi tikslų13. Sąjungos 
ir valstybių narių užimtumo ir ekonominė 
politika turėtų būti derinama su Europos 
perėjimu prie neutralaus poveikio klimatui, 
aplinkos atžvilgiu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, tuo pačiu metu didinant 
konkurencingumą, remiant inovacijas, 
skatinant socialinį teisingumą, socialinę 
įtrauktį ir lygias galimybes, taip pat 
kovojant su nelygybe ir regioniniais 
skirtumais;

__________________ __________________
13 JT rezoliucija A/RES/70/1. 13 JT rezoliucija A/RES/70/1.

Or. pl

Pakeitimas 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 

(6) klimato kaita ir aplinkosaugos 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
keičia Europos ekonomiką ir visuomenę. 
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Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius, įgytų 
patirties iš ankstesnių ir dabartinių krizių 
ir pritaikytų esamas sistemas, kad 
padidintų atsparumą ir tvarumą, 
pripažindamos didelę valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų bei susijusios 
politikos tarpusavio priklausomybę. Tam 
reikia imtis suderintų, plataus užmojo ir 
veiksmingų politikos veiksmų tiek 
Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis, 
įtraukiant socialinius partnerius visais 
lygmenimis, vadovaujantis SESV, ir atlikti 
Sąjungos nuostatų dėl ekonomikos 
valdymo peržiūrą. Politikos veiksmai 
turėtų apimti postūmį tvarioms socialinės 
ir aplinkosaugos investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis gerinamos 
viešosios paslaugos, socialinė apsauga, 
socialinis dialogas, didinamas našumas, 
skatinamas ekonomikos augimas, socialinė 
ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija ir atsparumas, kartu 
užtikrinant atsakingą fiskalinį lankstumą, 
kaip numatyta pagal bendrąją nukrypti 
leidžiančią išlygą, pradėtą taikyti 2020 m. 
kovo 23 d. Tarybai priėmus sprendimą. 
Bendrosios nukrypti leidžiančios išlygos 
taikymo laikotarpis turi atspindėti 
sanitarijos ir ekonomikos krizės išplitimą, 
stiprumą ir simetriškumą, taip pat jos 
padarinių trukmę, ir turėtų paskatinti iš 
esmės pakeisti Stabilumo ir augimo paktą, 
kuris pasirodė esantis netinkamas 
reaguojant tiek į simetrinius, tiek į 
asimetrinius ekonominius sukrėtimus. 
Turėtų būti derinamos pasiūlos ir paklausos 
valdymo priemonės, kartu atsižvelgiant į jų 
poveikį aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos 
augimas, socialinė ir teritorinė sanglauda, 
didinama konvergencija, atsparumas ir 
fiskalinė atsakomybė. Turėtų būti 
derinamos pasiūlos ir paklausos valdymo 
priemonės, kartu atsižvelgiant į jų poveikį 
aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

(6) su COVID-19 pandemija, klimato 
kaita ir aplinka susiję iššūkiai, 
globalizacija, skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai pakeis Europos 
ekonomiką ir visuomenę. Sąjunga ir jos 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad 
veiksmingai reaguotų į šiuos struktūrinius 
veiksnius ir prireikus pritaikytų esamas 
sistemas. Valstybės narės, pripažindamos 
didelę ekonomikos ir darbo rinkų bei su 
jomis susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę, turi turėti galimybę taikyti 
priemones, būtinas siekiant panaikinti 
skurdą ir socialinę atskirtį, užtikrinant 
visapusišką žmonių sveikatos apsaugą ir 
visišką užimtumą. Tam reikia imtis 
suderintų, plataus užmojo ir veiksmingų 
politikos veiksmų tiek Sąjungos, tiek 
nacionaliniu lygmenimis, taip pat 
peržiūrėti Sąjungos nuostatas dėl 
ekonomikos valdymo. Politikos veiksmai 
turėtų apimti postūmį aplinkosaugos ir 
socialinėms investicijoms, taip pat 
investicijoms į viešąsias sveikatos 
priežiūros sistemas, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti reformas, 
kuriomis būtų užtikrintos visiems 
prieinamos sveikatos priežiūros 
paslaugos, apsauga nuo skurdo ir 
socialinės atskirties, visapusiška aplinkos 
apsauga ir darnus vystymasis, taip pat 
didinant našumą, skatinant ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą ir 
didinant konvergenciją užimtumo bei 
socialinės apsaugos atžvilgiu. Turėtų būti 
derinamos pasiūlos ir paklausos valdymo 
priemonės, kartu atsižvelgiant į būtinybę 
ne vėliau kaip iki 2050 m. neutralizuoti 
poveikį klimatui;

Or. it
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Pakeitimas 82
Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
neatidėliotinus ir suderintus valstybių 
narių veiksmus reaguojant į pasaulines 
krizes, pvz., COVID-19 pandemiją, kuri 
turi neigiamą poveikį darbo rinkai, 
poreikį skatinti tvarias investicijas, 
atnaujintą tvirtą įsipareigojimą nuosekliai 
vykdyti struktūrines reformas, kuriomis 
didinamas našumas, konkurencingumas, 
skatinamas ekonomikos augimas, socialinė 
ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Politikos veiksmai turėtų 
apimti naujų technologijų naudojimą, 
siekiant paremti valstybių narių darbo 
rinkas. Turėtų būti derinamos pasiūlos ir 
paklausos valdymo priemonės, tinkamai 
atsižvelgiant į darbo rinkos paklausos ir 
pasiūlos poreikius, kartu atsižvelgiant į jų 
poveikį aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 83
Miriam Lexmann
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Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

(6) kaip parodė COVID-19 krizė, 
klimato kaita ir su aplinka susiję iššūkiai, 
globalizacija, skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai keičia Europos 
ekonomiką ir visuomenę. Sąjunga ir jos 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad 
veiksmingai reaguotų į šiuos struktūrinius 
veiksnius ir prireikus pritaikytų esamas 
sistemas, pripažindamos didelę valstybių 
narių ekonomikos ir darbo rinkų bei 
susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Taip pat reikalingos 
veiksmingos ilgalaikės priemonės siekiant 
sušvelninti krizės poveikį ir teikti 
finansinę paramą įmonėms, ne pelno 
siekiančioms ir labdaros organizacijoms, 
taip pat namų ūkiams, įskaitant tuos, 
kuriems gresia didesnė skurdo rizika. 
Turėtų būti derinamos pasiūlos ir paklausos 
valdymo priemonės, kartu atsižvelgiant į jų 
poveikį aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

Or. sk

Pakeitimas 84
Guido Reil

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai 
reaguotų į šiuos struktūrinius veiksnius ir 
prireikus pritaikytų esamas sistemas, 
pripažindamos didelę valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų bei susijusios 
politikos tarpusavio priklausomybę. Tam 
reikia imtis suderintų, plataus užmojo ir 
veiksmingų politikos veiksmų tiek 
Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis, 
vadovaujantis SESV ir Sąjungos 
nuostatomis dėl ekonomikos valdymo. 
Politikos veiksmai turėtų apimti postūmį 
tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

(6) dėl skaitmeninės transformacijos ir 
naujų informacinių bei ryšio technologijų 
sukūrimo darbo rinkos sparčiai keičiasi. 
Vyksta gebėjimų revoliucija ir talentingų, 
gerai kvalifikuotų darbuotojų paklausos ir 
pasiūlos neatitikimas tampa vis didesnis. 
Svarbu, kad valstybės narės parengtų 
strategiją dėl aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų pasiūlos didinimo ir plėtros. 
Be to, valstybės narės turi vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija ir atsparumas. Turėtų būti 
derinamos pasiūlos ir paklausos valdymo 
priemonės, kartu atsižvelgiant į jų poveikį 
aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

Or. de

Pakeitimas 85
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 

(6) klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai, 
taip pat su COVID-19 susijusios krizės 
padariniai pakeis Europos ekonomiką ir 
visuomenę. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai 
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pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

reaguotų į šiuos struktūrinius veiksnius ir 
prireikus pritaikytų esamas sistemas, 
pripažindamos didelę valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų bei susijusios 
politikos tarpusavio priklausomybę. Tam 
reikia imtis suderintų, plataus užmojo ir 
veiksmingų politikos veiksmų tiek 
Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis, 
vadovaujantis SESV ir Sąjungos 
nuostatomis dėl ekonomikos valdymo. 
Politikos veiksmai turėtų apimti postūmį 
tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė, taip pat remiama darbo rinka 
ir smarkiai nuo COVID-19 sukeltos krizės 
nukentėjusios įmonės. Turėtų būti 
derinamos pasiūlos ir paklausos valdymo 
priemonės, kartu atsižvelgiant į jų poveikį 
aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

Or. fr

Pakeitimas 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 

(6) klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
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lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
tvarių darbo vietų kūrimas, socialinė ir 
teritorinė sanglauda, didinama socialinė 
konvergencija, kovojama su skurdu ir 
nepritekliumi, taip pat didinamas 
atsparumas ir fiskalinė atsakomybė. Turėtų 
būti derinamos pasiūlos ir paklausos 
valdymo priemonės, kartu atsižvelgiant į jų 
poveikį aplinkai, užimtumui ir visuomenei;

Or. fr

Pakeitimas 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 

(6) klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai iš 
esmės keičia Europos ekonomiką ir 
visuomenę. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai 
reaguotų į šiuos struktūrinius veiksnius ir 
prireikus pritaikytų esamas sistemas, 
pripažindamos didelę valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų bei susijusios 
politikos tarpusavio priklausomybę. Tam 
reikia imtis suderintų, plataus užmojo ir 
veiksmingų politikos veiksmų tiek 
Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis, 
vadovaujantis SESV ir Sąjungos 
nuostatomis dėl ekonomikos valdymo. 
Politikos veiksmai turėtų apimti postūmį 
tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
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socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
socialinė konvergencija, kovojama su 
skurdu ir nepritekliumi, taip pat 
didinamas atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

Or. fr

Pakeitimas 88
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Klimato kaita ir su aplinka susiję 
iššūkiai, globalizacija, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
pakeis Europos ekonomiką ir visuomenę. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti, kad veiksmingai reaguotų 
į šiuos struktūrinius veiksnius ir prireikus 
pritaikytų esamas sistemas, pripažindamos 
didelę valstybių narių ekonomikos ir darbo 
rinkų bei susijusios politikos tarpusavio 
priklausomybę. Tam reikia imtis suderintų, 
plataus užmojo ir veiksmingų politikos 
veiksmų tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu 
lygmenimis, vadovaujantis SESV ir 
Sąjungos nuostatomis dėl ekonomikos 
valdymo. Politikos veiksmai turėtų apimti 
postūmį tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

(6) socialiniai ir ekonominiai iššūkiai, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai, įskaitant 
gyventojų skaičiaus mažėjimo ir gyventojų 
dispersijos problemas, su kuriomis 
susiduria daugelis Europos kaimo 
regionų, pakeis Europos ekonomiką ir 
visuomenę. Sąjunga ir jos valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti, kad veiksmingai 
reaguotų į šiuos struktūrinius veiksnius ir 
prireikus pritaikytų esamas sistemas, 
pripažindamos didelę valstybių narių 
ekonomikos ir darbo rinkų bei susijusios 
politikos tarpusavio priklausomybę. Tam 
reikia imtis suderintų, plataus užmojo ir 
veiksmingų politikos veiksmų tiek 
Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis, 
vadovaujantis SESV ir Sąjungos 
nuostatomis dėl ekonomikos valdymo. 
Politikos veiksmai turėtų apimti postūmį 
tvarioms investicijoms, atnaujintą 
įsipareigojimą nuosekliai vykdyti 
struktūrines reformas, kuriomis didinamas 
našumas, skatinamas ekonomikos augimas, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, didinama 
konvergencija, atsparumas ir fiskalinė 
atsakomybė. Turėtų būti derinamos 
pasiūlos ir paklausos valdymo priemonės, 
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kartu atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, 
užimtumui ir visuomenei;

Or. es

Pakeitimas 89
Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. 
Principai ir teisės suteikia mūsų 
strategijai kryptį ir užtikrina, kad 
perėjimas prie neutralaus poveikio 
klimatui ir aplinkos tvarumo, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
būtų socialiai sąžiningi ir teisingi. 
Ramstis yra orientacinė sistema, 
padedanti stebėti valstybių narių 
užimtumo ir socialinės srities rezultatus, 
skatinti nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmens reformas ir derinti šiandieninės 
modernios ekonomikos socialinį ir rinkos 
aspektus, be kita ko, skatinant socialinę 
ekonomiką.

Išbraukta.

__________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.

Or. en

Pakeitimas 90
Guido Reil
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios 
ekonomikos socialinį ir rinkos aspektus, 
be kita ko, skatinant socialinę ekonomiką.

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Komisija 
turi laikytis subsidiarumo principo. 
Europos socialinių teisių ramsčiu 
nesiekiama suderinti ir suvienodinti 
valstybių narių įvairių sričių socialinės 
politikos;

__________________ __________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10. 14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.

Or. de

Pakeitimas 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir (7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
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Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 
socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką.

Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 
socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką. Ramsčio 
principų įgyvendinimas padės sušvelninti 
COVID-19 krizės ekonominį ir socialinį 
poveikį ir įveikti krizę sukuriant 
atsparesnę ir įtraukesnę visuomenę ir 
ekonomiką;

__________________ __________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10. 14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.

Or. en

Pakeitimas 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
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sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 
socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką.

sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema (ypač atsižvelgiant į 
COVID-19 krizės poveikį), padedanti 
stebėti valstybių narių užimtumo ir 
socialinės srities rezultatus, skatinti 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
reformas ir derinti šiandieninės modernios 
ekonomikos socialinį ir rinkos aspektus, be 
kita ko, skatinant socialinę ekonomiką;

__________________ __________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10. 14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.

Or. pl

Pakeitimas 93
Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio14. Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
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demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 
socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką.

demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 
socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką ir plėtojant 
mūsų Europos socialinį modelį;

__________________ __________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10. 14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.

Or. en

Pakeitimas 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio (14). Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
užtikrina, kad perėjimas prie neutralaus 
poveikio klimatui ir aplinkos tvarumo, 
skaitmeninė transformacija ir 
demografiniai pokyčiai būtų socialiai 
sąžiningi ir teisingi. Ramstis yra 
orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 

(7) Europos Parlamentas, Taryba ir 
Komisija pasirašė Tarpinstitucinę 
deklaraciją dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio (14). Šiame dokumente nustatyta 
dvidešimt principų ir teisių, kuriais 
siekiama remti gerai veikiančias ir 
sąžiningas darbo rinkas bei socialinės 
gerovės sistemas ir kurie skirstomi į tris 
kategorijas: lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti, sąžiningų darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos ir įtraukties. Principai 
ir teisės suteikia mūsų strategijai kryptį ir 
turi būti įgyvendinti užtikrinant, kad 
perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui 
ir aplinkos tvarumo, skaitmeninė 
transformacija ir demografiniai pokyčiai 
būtų socialiai sąžiningi ir teisingi. Ramstis 
yra orientacinė sistema, padedanti stebėti 
valstybių narių užimtumo ir socialinės 
srities rezultatus, skatinti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas ir 
derinti šiandieninės modernios ekonomikos 
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socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką.

socialinį ir rinkos aspektus, be kita ko, 
skatinant socialinę ekonomiką;

__________________ __________________
14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10. 14 OL C 428, 2017 12 13, p. 10.

Or. fr

Pakeitimas 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) reaguojant į krizes, taikant 
atkūrimo priemones ir vykdant darbo 
rinkos reformas, įskaitant nacionalinius 
darbo užmokesčio nustatymo 
mechanizmus, turėtų būti vedamas 
tinkamas ir prasmingas socialinis 
dialogas, laikomasi nacionalinės 
pramoninių santykių praktikos ir ji 
skatinama, taip pat suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą. 
Todėl valstybės narės turėtų gerbti ir 
stiprinti socialinius partnerius ir 
kolektyvines derybas bei imtis priemonių 
kolektyvinių derybų aprėpčiai išplėsti;

Or. en

Pakeitimas 96
Tomáš Zdechovský



AM\1204312LT.docx 51/84 PE650.650v01-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą. 
Valstybės narės turėtų tęsti savo politiką ir 
stengtis pašalinti visas nereikalingas 
administracines kliūtis, kuriomis 
užkertamas kelias darbo rinkos 
reformoms, ir taip pagerinti 
besikeičiančios Europos darbo rinkos 
atsparumą ir tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 

(8) vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, ekonomikos augimo, 
inovacijų, darbo vietų kūrimo, mokymosi 
visą gyvenimą ir mokymo politikos, darbo 
sąlygų, švietimo ir įgūdžių, visuomenės 
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įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą. sveikatos ir įtraukties bei realiųjų pajamų 
gerinimą. Šiomis reformomis turi būti 
užtikrintas tam tikras darbo rinkos 
lankstumas, taip pat teisingas darbo 
užmokestis Europos darbuotojams, 
deramas jų gyvenimo lygis ir tinkama 
socialinės apsaugos sistema visiems;

Or. fr

Pakeitimas 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą. 
Valstybės narės ir Sąjunga turėtų imtis 
veiksmų, kad paskatintų steigti kuo 
daugiau profesinių sąjungų ir darbdavių 
organizacijų, kaip priemonės socialiniam 
dialogui stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 99
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką, teikiant pirmenybę 
deryboms įmonių lygmeniu, kad įmonės, 
visų pirma MVĮ ir savarankiškai 
dirbantys asmenys, galėtų prisitaikyti prie 
esamų sąlygų ir būtų suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą;

Or. es

Pakeitimas 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant kovos su 
skurdu, diskriminacija ir neužtikrintumu 
priemonių, konkurencingumo, inovacijų, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo, mokymosi 
visą gyvenimą ir mokymo politikos, darbo 
sąlygų, švietimo ir įgūdžių, visuomenės 
sveikatos, darbuotojų saugos ir sveikatos 
ir įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

Or. it
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Pakeitimas 101
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) turėtų būti laikomasi Europos 
Sąjungos sutartyje apibrėžto 
subsidiarumo principo. Vykdant darbo 
rinkos reformas, įskaitant nacionalinius 
darbo užmokesčio nustatymo 
mechanizmus, turėtų būti atsižvelgiama į 
nacionalinę socialinio dialogo praktiką ir 
suteikiama galimybė plačiai apsvarstyti 
socialinius ir ekonominius klausimus, 
įskaitant tvarumo, konkurencingumo, 
inovacijų, darbo vietų kūrimo, mokymosi 
visą gyvenimą ir mokymo politikos, darbo 
sąlygų, švietimo ir įgūdžių, visuomenės 
sveikatos ir įtraukties bei realiųjų pajamų 
gerinimą;

Or. en

Pakeitimas 102
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, mokymosi visą gyvenimą ir 
mokymo politikos, darbo sąlygų, švietimo 
ir įgūdžių, visuomenės sveikatos ir 
įtraukties bei realiųjų pajamų gerinimą.

(8) vykdant darbo rinkos reformas, 
įskaitant nacionalinius darbo užmokesčio 
nustatymo mechanizmus, turėtų būti 
atsižvelgiama į nacionalinę socialinio 
dialogo praktiką ir suteikiama galimybė 
plačiai apsvarstyti socialinius ir 
ekonominius klausimus, įskaitant tvarumo, 
konkurencingumo, inovacijų, darbo vietų 
kūrimo, neįgaliųjų ir kitų nepalankioje 
padėtyje esančių grupių įtrauktį, 
mokymosi visą gyvenimą ir mokymo 
politikos, darbo sąlygų, švietimo ir įgūdžių, 
visuomenės sveikatos ir įtraukties bei 
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realiųjų pajamų gerinimą;

Or. sk

Pakeitimas 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti 
užtikrinta prieiga ir galimybės visiems ir 
turėtų būti mažinamas skurdas bei 
socialinė atskirtis (be kita ko, vaikų), visų 
pirma užtikrinant veiksmingą darbo rinkų 
ir socialinės apsaugos sistemų veikimą ir 
šalinant švietimo, mokymo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje kliūtis, be kita ko, 
investuojant į ikimokyklinį ugdymą ir 
priežiūrą. Atsižvelgiant į visuomenės 
senėjimą, itin svarbu laiku suteikti lygias 
teises į įperkamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, įskaitant prevenciją ir 
sveikatingumo skatinimą. Turėtų būti 
toliau išnaudojamas neįgaliųjų potencialas 
prisidėti prie ekonomikos augimo ir 
socialinio vystymosi. Sąjungos darbo 
vietose įsitvirtinant naujiems ekonomikos 
ir verslo modeliams, darbo santykiai taip 
pat kinta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad dėl naujų darbo formų atsiradę darbo 
santykiai palaikytų ir stiprintų Europos 
socialinį modelį;

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad veiksmai reaguojant į krizę 
ir būsimi pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukesnę ir atsparesnę visuomenę, 
kurioje žmonės būtų apsaugoti ir galėtų 
numatyti bei valdyti pokyčius ir kurioje jie 
galėtų būti aktyvūs bendruomenės ir 
ekonomikos dalyviai. Turėtų būti 
panaikinta visų formų diskriminacija. 
Kiekvienam asmeniui turėtų būti suteikta 
galimybė visapusiškai prisidėti prie 
visuomenės kūrimo, užtikrintos lygios 
galimybės visiems ir turėtų būti 
panaikintas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
tinkamas socialines investicijas ir 
sukuriant Europos vaiko garantijų 
sistemą, veiksmingą darbo rinkų ir 
socialinės apsaugos sistemų veikimą, taip 
pat nedelsiant sukuriant nuolatinę 
Europos perdraudimo nuo nedarbo 
sistemą (kaip numatyta Komisijos darbo 
programoje) ir šalinant visas švietimo, 
mokymo ir dalyvavimo darbo rinkoje 
kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą bei 
mokymąsi visą gyvenimą. Atsižvelgiant į 
visuomenės senėjimą, itin svarbu laiku 
suteikti lygias teises į viešosios sveikatos ir 
socialinės priežiūros paslaugas, įskaitant 
prevenciją ir sveikatingumo skatinimą. 
Turėtų būti toliau išnaudojamas neįgaliųjų 
potencialas prisidėti prie ekonomikos 
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augimo ir socialinio vystymosi. Sąjungos 
darbo vietose įsitvirtinant naujiems 
ekonomikos ir verslo modeliams, darbo 
santykiai taip pat kinta. Kaip paaiškėjo ir 
COVID-19 krizės metu, daugelis žemos 
kvalifikacijos darbuotojų yra būtini norint 
užtikrinti ekonomikos veikimo pagrindą. 
Pernelyg dažnai jų darbas per mažai 
apmokamas ir jie dirba nepalankiomis 
sąlygomis. Valstybės narės turėtų toliau 
stiprinti Europos socialinį modelį, 
užtikrindamos, kad visi darbuotojai turėtų 
vienodas teises, tinkamas darbo sąlygas, 
įskaitant sveikatą ir saugą darbe, ir gautų 
tinkamą atlyginimą. Be to, valstybės narės 
turėtų uždrausti nefiksuoto darbo laiko 
sutartis ir fiktyvų savarankišką darbą bei 
užtikrinti, kad dėl naujų darbo formų 
atsiradę darbo santykiai nepaskatintų 
darbuotojų imtis mažų garantijų darbo;

Or. en

Pakeitimas 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
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rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį. Šios naujos darbo formos, ypač 
darbas skaitmeninėse platformose, 
suteikia ne tik daug galimybių įsidarbinti 
ir patekti į darbo rinką, bet ir sukelia daug 
iššūkių, susijusių su sąžiningomis darbo 
sąlygomis ir galimybe gauti socialinę 
apsaugą;

Or. fr

Pakeitimas 105
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
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rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
tinkamai remiamas besimokančių asmenų 
ir darbuotojų tarpvalstybinis judumas ir 
pašalintos (administracinės) kliūtys, kad 
būtų lengviau rasti darbą kitoje valstybėje 
narėje. Atsižvelgiant į visuomenės 
senėjimą, itin svarbu laiku suteikti lygias 
teises į įperkamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, įskaitant prevenciją ir 
sveikatingumo skatinimą. Turėtų būti 
toliau išnaudojamas neįgaliųjų potencialas 
prisidėti prie ekonomikos augimo ir 
socialinio vystymosi. Sąjungos darbo 
vietose įsitvirtinant naujiems ekonomikos 
ir verslo modeliams, darbo santykiai taip 
pat kinta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad dėl naujų darbo formų atsiradę darbo 
santykiai palaikytų ir stiprintų Europos 
socialinį modelį;

Or. en

Pakeitimas 106
Tomáš Zdechovský

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi, 
subalansuoti ir socialiai teisingi, 
stiprinantys siekį kurti įtraukią ir atsparią 
visuomenę, kurioje žmonės būtų apsaugoti 
ir galėtų numatyti bei valdyti pokyčius ir 
kurioje jie galėtų būti aktyvūs 
bendruomenės ir ekonomikos dalyviai. 
Turėtų būti kovojama su visų formų 
diskriminacija, o Sąjungos ir valstybių 
narių politikoje turėtų būti atsižvelgiama į 
asmeninio ir profesinio gyvenimo 
derinimo poreikius. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
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ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

Or. en

Pakeitimas 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
panaikintas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų ir neįgaliųjų), visų pirma 
užtikrinant veiksmingą ir įtraukų darbo 
rinkų ir socialinės apsaugos sistemų, 
suteikiančių didesnę apsaugą, veikimą ir 
šalinant švietimo, mokymo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje kliūtis, be kita ko, 
investuojant į ikimokyklinį ugdymą ir 
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svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

priežiūrą. Atsižvelgiant į visuomenės 
senėjimą, itin svarbu laiku suteikti lygias 
teises į įperkamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, įskaitant prevenciją ir 
sveikatingumo skatinimą. Turėtų būti 
visapusiškai išnaudojamas neįgaliųjų 
potencialas prisidėti prie ekonomikos 
augimo ir socialinio vystymosi. Sąjungos 
darbo vietose įsitvirtinant naujiems 
ekonomikos ir verslo modeliams, darbo 
santykiai taip pat kinta. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad dėl naujų darbo formų 
atsiradę darbo santykiai būtų stabilūs, 
nustatant naujas teises, apsaugą bei 
įdarbinimo sąlygas, siekiant visų formų 
diskriminacijos, neužtikrintumo ir 
išnaudojimo, ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

Or. it

Pakeitimas 108
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų, neįgaliųjų ir kitų itin 
nepalankioje padėtyje esančių grupių, 
įskaitant daugialypę diskriminaciją 
patiriančias grupes), visų pirma 
užtikrinant veiksmingą įtraukių darbo 
rinkų ir socialinės apsaugos sistemų 
veikimą ir šalinant švietimo, mokymo ir 
dalyvavimo darbo rinkoje kliūtis, be kita 
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įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

ko, investuojant į ikimokyklinį ugdymą ir 
priežiūrą. Atsižvelgiant į visuomenės 
senėjimą, itin svarbu laiku suteikti lygias 
teises į įperkamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, įskaitant prevenciją ir 
sveikatingumo skatinimą. Turėtų būti 
toliau išnaudojamas neįgaliųjų potencialas 
prisidėti prie ekonomikos augimo ir 
socialinio vystymosi. Sąjungos darbo 
vietose įsitvirtinant naujiems ekonomikos 
ir verslo modeliams, darbo santykiai taip 
pat kinta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad dėl naujų darbo formų atsiradę darbo 
santykiai palaikytų ir stiprintų Europos 
socialinį modelį;

Or. sk

Pakeitimas 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų, neįgaliųjų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių), 
visų pirma užtikrinant veiksmingą darbo 
rinkų ir socialinės apsaugos sistemų 
veikimą ir šalinant švietimo, mokymo ir 
dalyvavimo darbo rinkoje kliūtis, be kita 
ko, investuojant į ikimokyklinį ugdymą ir 
priežiūrą. Atsižvelgiant į visuomenės 
senėjimą, itin svarbu laiku suteikti lygias 
teises į įperkamas sveikatos priežiūros 
paslaugas, įskaitant prevenciją ir 
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neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

sveikatingumo skatinimą. Turėtų būti 
toliau išnaudojamas neįgaliųjų potencialas 
prisidėti prie ekonomikos augimo ir 
socialinio vystymosi. Sąjungos darbo 
vietose įsitvirtinant naujiems ekonomikos 
ir verslo modeliams, darbo santykiai taip 
pat kinta. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad dėl naujų darbo formų atsiradę darbo 
santykiai palaikytų ir stiprintų Europos 
socialinį modelį;

Or. pl

Pakeitimas 110
Guido Reil

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
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Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo 
santykiai palaikytų ir stiprintų Europos 
socialinį modelį;

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų 
tinkamai reglamentuoti darbo santykiai ir 
sąlygos, galiojantys taikant naujas darbo 
formas;

Or. de

Pakeitimas 111
Antonius Manders

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų ir vyresnio amžiaus 
asmenų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;
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Or. nl

Pakeitimas 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

(9) valstybės narės ir Sąjunga turėtų 
užtikrinti, kad pokyčiai būtų sąžiningi ir 
socialiai teisingi, stiprinantys siekį kurti 
įtraukią ir atsparią visuomenę, kurioje 
žmonės būtų apsaugoti ir galėtų numatyti 
bei valdyti pokyčius ir kurioje jie galėtų 
būti aktyvūs bendruomenės ir ekonomikos 
dalyviai. Turėtų būti kovojama su visų 
formų diskriminacija. Turėtų būti užtikrinta 
prieiga ir galimybės visiems ir turėtų būti 
mažinamas skurdas bei socialinė atskirtis 
(be kita ko, vaikų), visų pirma užtikrinant 
veiksmingą darbo rinkų ir socialinės 
apsaugos sistemų veikimą ir šalinant 
švietimo, mokymo ir dalyvavimo darbo 
rinkoje kliūtis, be kita ko, investuojant į 
ikimokyklinį ugdymą ir priežiūrą. 
Atsižvelgiant į visuomenės senėjimą, itin 
svarbu laiku suteikti lygias teises į 
įperkamas sveikatos priežiūros paslaugas, 
įskaitant prevenciją ir sveikatingumo 
skatinimą. Turėtų būti toliau išnaudojamas 
neįgaliųjų potencialas prisidėti prie 
ekonomikos augimo ir socialinio 
vystymosi. Sąjungos darbo vietose 
įsitvirtinant naujiems ekonomikos ir verslo 
modeliams, darbo santykiai taip pat kinta. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad dėl 
naujų darbo formų atsiradę darbo santykiai 
palaikytų ir stiprintų Europos socialinį 
modelį;

Or. en

Pakeitimas 113
Peter Lundgren
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, 
socialinę įtrauktį, prieigą, darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, 
mokymąsi visą gyvenimą ir kokybišką 
švietimą ir mokymą visiems, įskaitant 
skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius, 
valstybės narės turėtų visapusiškai 
pasinaudoti „Europos socialiniu fondu+“ 
ir kitais Sąjungos fondais, įskaitant 
Teisingos pertvarkos fondą ir „InvestEU“. 
Nors integruotos gairės yra skirtos 
valstybėms narėms ir Sąjungai, jos turėtų 
būti įgyvendinamos palaikant partnerystę 
su visomis nacionalinėmis, regioninėmis 
ir vietos valdžios institucijomis, glaudžiai 
įtraukiant parlamentus, socialinius 
partnerius ir pilietinės visuomenės 
atstovus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
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įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Atsižvelgiant į 
COVID-19 pandemijos padarinius, šių 
lėšų panaudojimas taip pat turėtų atlikti 
svarbų vaidmenį stiprinant paslaugas, net 
tuo atveju, kai tas paslaugas teikia ne 
pelno arba labdaros organizacijos. Nors 
integruotos gairės yra skirtos valstybėms 
narėms ir Sąjungai, jos turėtų būti 
įgyvendinamos palaikant partnerystę su 
visomis nacionalinėmis, regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis, glaudžiai 
įtraukiant parlamentus, socialinius 
partnerius ir pilietinės visuomenės 
atstovus;

Or. sk

Pakeitimas 115
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir 
mokymą visiems, įskaitant skaitmeninį 
raštingumą ir įgūdžius, valstybės narės 
turėtų visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas ir 
prisitaikytų prie sveikatos priežiūros bei 
socialinių ir ekonominių poreikių 
siekdamos apsaugoti įmones ir jų 
darbuotojus, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti visais prieinamais 
fondais, visų pirma „Europos socialiniu 
fondu+“ ir kitais Sąjungos fondais, 
įskaitant Teisingos pertvarkos fondą ir 
„InvestEU“. Valstybės narės sieks skatinti 
socialinę įtrauktį, prieigą, lygias 
galimybes, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir 
mokymą visiems, įskaitant skaitmeninį 
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parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

raštingumą ir įgūdžius. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

Or. es

Pakeitimas 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų stabilų 
ir kokybišką užimtumą, kuris apsaugotų 
visus darbuotojus nuo skurdo, socialines 
investicijas, socialinę įtrauktį, prieigą, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir 
perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

Or. it
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Pakeitimas 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, padėtų pereiti prie 
žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, taip 
pat paskatintų darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

Or. fr

Pakeitimas 118
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 

(10) integruotos gairės turėtų būti 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
kurias Taryba gali pateikti valstybėms 
narėms, pagrindas. Kad paskatintų 
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užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“ ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

užimtumą, socialines investicijas, socialinę 
įtrauktį, prieigą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifikavimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir kokybišką švietimą ir mokymą 
visiems, įskaitant skaitmeninį raštingumą ir 
įgūdžius, valstybės narės turėtų 
visapusiškai pasinaudoti „Europos 
socialiniu fondu+“, Europos struktūriniais 
ir investicijų fondais ir kitais Sąjungos 
fondais, įskaitant Teisingos pertvarkos 
fondą ir „InvestEU“. Nors integruotos 
gairės yra skirtos valstybėms narėms ir 
Sąjungai, jos turėtų būti įgyvendinamos 
palaikant partnerystę su visomis 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, glaudžiai įtraukiant 
parlamentus, socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės atstovus;

Or. fr

Pakeitimas 119
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) su COVID-19 susijusi ekonomikos 
ir socialinė krizė pakenkė Europos darbo 
ir užimtumo rinkoms. Ji padarė didelį 
poveikį visiems darbuotojams, Europos 
ekonominei struktūrai, įmonių veiklai ir 
finansinei padėčiai. Dėl šios krizės 
susilpnėjo visi ekonominės veiklos 
vykdytojai, įskaitant ne tik dideles įmones, 
bet ir MVĮ, labai mažas įmones ir 
savarankiškai dirbančius asmenis. 
Įmonės patiria didelių finansinių 
sunkumų, todėl visuose sektoriuose, 
įskaitant žemės ūkį, turizmą, transportą ar 
kitus sektorius, kyla didelė bankroto 
rizika. Šie sunkumai turėjo įtakos visoms 
tiekimo grandinėms ir sukėlė abejonių dėl 
milijonų darbo vietų visoje Sąjungoje. 
Atsižvelgiant į tai, bedarbių skaičius 
Europoje drastiškai išaugo, todėl didelė 
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darbuotojų dalis atsidūrė nepalankioje 
padėtyje. Šiomis aplinkybėmis itin daug 
dėmesio turėtų būti skiriama nacionalinių 
nedarbo draudimo sistemų atsparumui. 
Krizė daro ypatingą spaudimą laisvo 
tarpvalstybinių darbuotojų, kurie sudaro 
1,3 mln. europiečių, judėjimo ir judumo 
principui. Priemonės, kuriomis siekta 
atkurti kontrolę prie ES vidaus sienų, 
sudarė kliūčių pasienio darbuotojų, 
įskaitant daugelį slaugytojų ar sezoninių 
darbuotojų, atvykusių dalyvauti žemės 
ūkio darbuose, judumui. Šios priemonės 
turėjo neigiamų padarinių darbuotojams 
bei tinkamam privačiųjų ir viešųjų 
institucijų veikimui ir paralyžiavo dalį 
ekonomikos;

Or. fr

Pakeitimas 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekdamas sustiprinti demokratinį 
sprendimų priėmimo procesą, Europos 
Parlamentas turėtų dalyvauti apibrėžiant 
integruotas gaires lygiomis teisėmis su 
Taryba;

Or. en

Pakeitimas 121
Peter Lundgren

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės atsižvelgia į priede 
pateiktas gaires savo užimtumo politikoje 
ir reformų programose, apie kurias 
pranešama pagal SESV 148 straipsnio 
3 dalį.

Valstybės narės gali atsižvelgti į priede 
pateiktas gaires savo užimtumo politikoje 
ir reformų programose, apie kurias 
pranešama pagal SESV 148 straipsnio 
3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios užimtumo gairės bus visapusiškai 
persvarstytos ne vėliau kaip po vienų metų 
nuo jų priėmimo, kad būtų geriau 
atspindėtas COVID-19 protrūkio poveikis, 
siekiant paremti greitą ekonominį ir 
socialinį atsigavimą ir geriau reaguoti į 
būsimas krizes.

Or. en

Pakeitimas 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Valstybės narės ragina Komisiją kuo 
skubiau pateikti naują pasiūlymą dėl 
sprendimo dėl užimtumo politikos gairių, 
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kuriame būtų atsižvelgta į COVID-19 
krizę ir jos socialinius bei užimtumo 
srities padarinius.

Or. fr

Pakeitimas 124
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Atsižvelgdamos į COVID-19 krizę, 
Komisija ir valstybės narės turėtų veikti 
koordinuotai, kad suteiktų daugiau 
galimybių gauti kreditą, visų pirma MVĮ 
ir savarankiškai dirbantiems asmenims. 
Šiuo tikslu turėtų būti perorientuoti 
struktūrinių fondų ir DFP prioritetai, 
siekiant išvengti nuolatinių perspektyvių 
įmonių uždarymų ir sutelkti dėmesį į 
būsimą ekonomikos atgaivinimą. Taip pat 
turėtų būti remiami visi nukentėjusių 
įmonių darbuotojai. Valstybės narės turėtų 
aktyviai skatinti tvarią socialinę rinkos 
ekonomiką, kuria suteikiamos galimybės 
tęsti verslo veiklą, kad būtų išsaugotas 
esamas užimtumas, sudarant palankesnes 
sąlygas kurti naujas darbo vietas ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių veiklos 
tęstinumą, jų kūrimą ir augimą, be kita ko, 
suteikiant joms galimybių gauti 
finansavimą. Valstybės narės turėtų 
aktyviai skatinti socialinės ekonomikos 
plėtotę, socialines inovacijas, socialinės 
ekonomikos įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.
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Or. es

Pakeitimas 125
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą, taip pat ir moterų bei 
jaunimo, ir tikrą savarankišką darbą ir visų 
pirma remti labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių kūrimą ir augimą, be kita ko, 
suteikiant joms galimybių gauti 
finansavimą. MVĮ, kurios yra Europos 
ekonominės struktūros pagrindas, turėtų 
būti remiamos pereinant prie labiau 
skaitmeninės ir žalesnės ekonomikos. 
Rengdamos viešąją politiką, valstybės 
narės turėtų atsižvelgti į socialinį ir 
ekonominį šios politikos poveikį MVĮ. 
Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
socialinės ekonomikos plėtotę, socialines 
inovacijas, socialines įmones ir 
novatoriškas darbo formas, kurti kokybiškų 
darbo vietų galimybes, visų pirma 
strateginiuose sektoriuose, kuriems 
būdingas didelis augimo potencialas, ir 
kurti socialinę naudą vietos lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 126
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu. Atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją, valstybės narės turėtų remti 
Europos įmonių pertvarką, siekdamos 
užtikrinti savarankiškumą apsauginės 
įrangos ir medicinos priemonių atžvilgiu, 
taip didindamos Europos Sąjungos 
atsparumą visuomenės sveikatos krizėms.

Or. sk

Pakeitimas 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
užtikrinti aukščiausius socialinius ir 
aplinkosaugos standartus, skatinti įmones 
įdarbinti darbuotojus neterminuotam 
laikotarpiui, skatinti atsakingą verslumą ir 
tikrą savarankišką darbą ir visų pirma remti 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
kūrimą ir augimą, be kita ko, suteikiant 
joms galimybių gauti finansavimą. 
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socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
žiedinės ir socialinės ekonomikos plėtotę, 
aplinkosaugos, skaitmenines ir socialines 
inovacijas, socialines bei ekologiškas 
įmones ir novatoriškas darbo formas, 
siekdamos spartaus ir socialiai teisingo 
perėjimo prie neutralizuoto poveikio 
klimatui ne vėliau kaip iki 2050 m., ir 
kurti kokybiškų darbo vietų galimybes ir 
socialinę bei aplinkosauginę naudą vietos 
lygmeniu.

Or. it

Pakeitimas 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į dabartinio 
užimtumo lygio išlaikymą COVID-19 
pandemijos metu, nes nedarbo lygio 
padidėjimas yra viena iš opiausių 
problemų visose ES šalyse. Svarbus 
uždavinys ir toliau yra kokybiškų darbo 
vietų kūrimas. Šiuo tikslu jos turėtų šalinti 
samdos kliūtis įmonėms, skatinti verslumą 
ir savarankišką darbą ir visų pirma remti 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
kūrimą ir augimą, be kita ko, suteikiant 
joms galimybių gauti finansavimą. 
Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
socialinės ekonomikos plėtotę, socialines 
inovacijas, socialines įmones ir 
novatoriškas darbo formas, kurti kokybiškų 
darbo vietų galimybes ir kurti socialinę 
naudą vietos lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
investuoti į paramos priemones, kuriomis 
siekiama išsaugoti užimtumą ir apsaugoti 
visų rūšių darbuotojus, visų pirma tuos, 
kurie dirba mažų garantijų ir 
nestandartinį darbą, pasienio darbuotojus 
ir savarankiškai dirbančius asmenis, taip 
pat į tvarių ir kokybiškų darbo vietų 
kūrimą visais kvalifikacijos lygmenimis ir 
visuose ekonomikos sektoriuose. Šiuo 
tikslu jos turėtų skatinti visišką užimtumą, 
skatinti atsakingą verslumą ir tikrą 
savarankišką darbą ir visų pirma remti 
labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
kūrimą ir augimą, be kita ko, suteikiant 
joms galimybių gauti finansavimą. 
Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
socialinės ekonomikos plėtotę, socialines 
inovacijas, socialines įmones ir 
novatoriškas darbo formas, kurti kokybiškų 
darbo vietų galimybes ir kurti socialinę 
naudą vietos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
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darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti darbuotojų išlaikymo ar samdos 
kliūtis įmonėms, skatinti atsakingą 
verslumą ir tikrą savarankišką darbą ir visų 
pirma remti labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių kūrimą ir augimą, be kita ko, 
suteikiant joms galimybių gauti 
finansavimą. Valstybės narės turėtų 
aktyviai skatinti socialinės ekonomikos 
plėtotę, socialines inovacijas ir socialines 
įmones bei didinti jų tvarumą ir skatinti 
novatoriškas darbo formas, kurios padeda 
kurti kokybiškų darbo vietų galimybes ir 
socialinę naudą vietos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir jos padarinius ekonomikai ir darbo rinkai, ne tik 
darbuotojų samdymas, bet ir jų išlaikymas yra uždavinys, kurį reikia spręsti. Mūsų nuomone, 
norint užtikrinti ilgalaikį jų gyvybingumą, veiksmingą ir darnų veikimą, labai svarbu ne tik 
plėtoti socialinę ekonomiką ir skatinti socialines įmones, bet ir stiprinti jų tvarumą. Ne tik 
novatoriškos darbo formos, bet ir socialinės ekonomikos plėtra bei socialinių inovacijų 
skatinimas teikia socialinę naudą.

Pakeitimas 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
formas, kurti kokybiškų darbo vietų 

Atsižvelgdamos į COVID-19 krizę, 
valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
tvarią socialinę rinkos ekonomiką ir 
puoselėti bei remti investicijas į kokybiškų 
darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu jos turėtų 
šalinti samdos kliūtis įmonėms, skatinti 
atsakingą verslumą ir tikrą savarankišką 
darbą ir visų pirma remti labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių kūrimą ir 
augimą, be kita ko, suteikiant joms 
galimybių gauti finansavimą. Valstybės 
narės turėtų aktyviai skatinti socialinės 
ekonomikos plėtotę, socialines inovacijas, 
socialines įmones ir novatoriškas darbo 
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galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

formas, kurti kokybiškų darbo vietų 
galimybes ir kurti socialinę naudą vietos 
lygmeniu.

Or. pl

Pakeitimas 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

COVID-19 krizė turi ir turės daug 
socialinių ir užimtumo srities padarinių. 
Siekdamos įveikti šią precedento 
neturinčią krizę, valstybės narės turėtų 
apsaugoti ir vystyti Europos darbo rinką, 
taip pat siekti didesnio Europos 
solidarumo, apsaugodamos 
pažeidžiamiausius asmenis ir 
nepalikdamos nieko nuošalyje. Valstybės 
narės turėtų bendradarbiauti Europos 
koordinavimo srityje, kad apsaugotų 
Europos darbuotojus ir įmones, visų 
pirma taikydamos didelio masto Europos 
ekonomikos gaivinimo planą, pagal kurį 
valstybės galėtų suteikti tiesioginę pagalbą 
labiausiai nukentėjusiems sektoriams.
Valstybės narės turėtų toliau ir aktyviau 
kurti paramos sistemas, skirtas sunkumų 
patiriančioms ir likvidumo stokojančioms 
įmonėms, visų pirma MVĮ, taip pat iš 
dalies bedarbiais tapusiems asmenims, 
kad užtikrintų ne tik darbo vietas, darbo 
užmokestį, bet ir darbo sąlygas. Turėtų 
būti remiami visi darbuotojai, ypač 
pažeidžiamiausi, kurie per šią krizę dirbo 
pavojingiausiomis sąlygomis. Valstybės 
narės turėtų skatinti sveikatos priežiūros 
institucijas imtis priemonių, kuriomis 
būtų reaguojama į sunkią daugelio 
darbuotojų psichologinę būklę, 
mažinamas bendras nerimas ir neigiamas 
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socialinės izoliacijos poveikis.
Valstybės narės turėtų užtikrinti kuo 
geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą. 
Valstybės narės turėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas naudotis nuotolinio 
darbo galimybėmis, kartu užtikrindamos 
darbuotojams darbo sąlygas.
Valstybės narės turėtų užtikrinti 
socialinių partnerių dalyvavimą rengiant 
ir įgyvendinant šias priemones. Pasienio 
darbuotojams, kuriems sienų uždarymas 
turėjo didelės įtakos, turėtų būti 
užtikrintos jų teisės ir darbo vietos.
Valstybės narės turėtų pasinaudoti visais 
prieinamais fondais, pvz., Europos 
socialiniu fondu ir Europos pagalbos 
skurstantiems asmenims fondu, ir taip 
plačiu mastu reaguoti į krizę. Turėtų būti 
užtikrinta darbuotojų sauga, teikiama 
parama labiausiai skurstantiems 
asmenims ir sudarytos sąlygos atnaujinti 
ekonominę veiklą. Valstybės narės taip 
pat turėtų didinti savo ilgalaikes 
investicijas į daugelį sektorių, pvz., 
sveikatos priežiūros, švietimo ar ateities 
sektorius, kaip antai skaitmeninių 
technologijų ir žaliosios ekonomikos.
Valstybės narės turėtų įsipareigoti 
užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo 
planu būtų padedama siekti darnaus 
vystymosi tikslų, jis atitiktų Žaliajame 
pakte nustatytus tikslus ir juo būtų 
sudarytos sąlygos dalyvauti įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį.

Or. fr

Pakeitimas 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų aktyviai skatinti 
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visišką užimtumą, pagrįstą kokybiškomis 
darbo vietomis tvarioje ekonomikoje, 
visapusiškai pasinaudodamos ESF+ 
parama ir, prireikus, kitomis Sąjungos 
priemonėmis, pvz., programa „InvestEU“ 
ir Teisingos pertvarkos fondu. Šiose 
priemonėse turėtų būti atsižvelgiama į 
COVID-19 krizę.

Or. en

Pakeitimas 134
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus 
ir į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti sumažinta, panaikinant tam tikrus 
mokestinius įsipareigojimus ir sudarant 
palankesnes sąlygas kurti naujas darbo 
vietas.

Or. es

Pakeitimas 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 
į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus, 
tvarus ekonomikos augimas, tuo pačiu 
metu užtikrinant visišką suderinamumą 
su darnaus vystymosi tikslais bei Europos 
žaliojo kurso klimato ir aplinkos tikslais, 
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reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

atsižvelgiant į mokesčių sistemos 
perskirstomąjį poveikį, kartu apsaugant 
pajamas, reikalingas adekvačiai socialinei 
apsaugai ir augimo skatinimo išlaidoms 
padengti.

Or. en

Pakeitimas 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 
į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
sistemingai siekiant darnaus vystymosi 
tikslų, atsižvelgiant į Žaliajame pakte 
nustatytus klimato ir aplinkos tikslus ir į 
mokesčių sistemos perskirstomąjį poveikį, 
kartu apsaugant pajamas, reikalingas 
visiems prieinamai adekvačiai socialinei 
apsaugai ir augimo skatinimo išlaidoms 
padengti.

Or. fr

Pakeitimas 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta 
turėtų būti perkelta kitiems šaltiniams, kad 
būtų geriau remiamas užimtumas ir 
įtraukus ekonomikos augimas, tuo pačiu 
metu atsižvelgiant į klimato ir aplinkos 

Valstybės narės turėtų įsipareigoti 
sumažinti darbo jėgai tenkančią mokesčių 
naštą ir perkelti ją kitiems šaltiniams, 
kurie nedaro poveikio užimtumui ir 
darniam bei įtraukiam vystymuisi, 
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tikslus ir į mokesčių sistemos 
perskirstomąjį poveikį, kartu apsaugant 
pajamas, reikalingas adekvačiai socialinei 
apsaugai ir augimo skatinimo išlaidoms 
padengti.

visapusiškai laikydamosi klimato ir 
aplinkos tikslų, didindamos mokesčių 
sistemos perskirstomąjį poveikį, kuris būtų 
palankesnis labiausiai nepasiturinčių ir 
pažeidžiamiausių asmenų grupėms, kartu 
apsaugodamos pajamas, reikalingas 
adekvačiai socialinei apsaugai ir augimo 
skatinimo išlaidoms padengti.

Or. it

Pakeitimas 138
Antonius Manders

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 
į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 
į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti. 
Valstybėse narėse turi būti garantuojamas 
pensijų pajamų indeksavimas.

Or. nl

Pakeitimas 139
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamos labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės, užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 



AM\1204312LT.docx 83/84 PE650.650v01-00

LT

į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 
į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

Or. pt

Pakeitimas 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, tuo pačiu metu 
atsižvelgiant į klimato ir aplinkos tikslus ir 
į mokesčių sistemos perskirstomąjį 
poveikį, kartu apsaugant pajamas, 
reikalingas adekvačiai socialinei apsaugai 
ir augimo skatinimo išlaidoms padengti.

Darbo jėgai tenkanti mokesčių našta turėtų 
būti perkelta kitiems šaltiniams, kad būtų 
geriau remiamas užimtumas ir įtraukus 
ekonomikos augimas, atsižvelgiant į 
mokesčių sistemos perskirstomąjį poveikį, 
kartu apsaugant pajamas, reikalingas 
adekvačiai socialinei apsaugai ir augimo 
skatinimo išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 141
Antonius Manders

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, turinčios nacionalinius 
mechanizmus, pagal kuriuos minimalusis 
darbo užmokestis nustatomas teisės aktais, 
turėtų skaidriai ir nuspėjamai užtikrinti 
veiksmingą socialinių partnerių 
dalyvavimą, kad darbo užmokestis 
adekvačiai reaguotų į našumo pokyčius ir 
būtų pakankamas deramam gyvenimo 
lygiui užtikrinti, itin daug dėmesio skiriant 
mažas ir vidutines pajamas gaunančioms 

Valstybės narės, turinčios nacionalinius 
mechanizmus, pagal kuriuos minimalusis 
darbo užmokestis nustatomas teisės aktais, 
turėtų skaidriai ir nuspėjamai užtikrinti 
veiksmingą socialinių partnerių 
dalyvavimą, kad darbo užmokestis 
adekvačiai reaguotų į našumo pokyčius ir 
būtų pakankamas deramam gyvenimo 
lygiui užtikrinti, itin daug dėmesio skiriant 
mažas ir vidutines pajamas gaunančioms 
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grupėms ir aukštynkryptei konvergencijai. 
Taikant šiuos mechanizmus turėtų būti 
atsižvelgiama į regionų ir sektorių 
ekonominės veiklos rezultatus. Siekdamos 
nustatyti darbo užmokestį, valstybės narės 
turėtų skatinti socialinį dialogą ir 
kolektyvines derybas. Valstybės narės ir 
socialiniai partneriai, atsižvelgdami į 
nacionalinę praktiką, turėtų kolektyvinėmis 
sutartimis arba adekvačiu nustatytuoju 
minimaliuoju darbo užmokesčiu užtikrinti, 
kad visi darbuotojai turėtų teisę į adekvatų 
ir deramą darbo užmokestį, atsižvelgiant į 
jo poveikį konkurencingumui, darbo vietų 
kūrimui ir dirbančiųjų skurdui.

grupėms ir aukštynkryptei konvergencijai. 
Taikant šiuos mechanizmus turėtų būti 
atsižvelgiama į regionų ir sektorių 
ekonominės veiklos rezultatus. Siekdamos 
nustatyti darbo užmokestį, valstybės narės 
turėtų skatinti socialinį dialogą ir 
kolektyvines derybas. Valstybės narės ir 
socialiniai partneriai, atsižvelgdami į 
nacionalinę praktiką, turėtų kolektyvinėmis 
sutartimis arba adekvačiu nustatytuoju 
minimaliuoju darbo užmokesčiu užtikrinti, 
kad visi darbuotojai turėtų teisę į adekvatų 
ir deramą darbo užmokestį, atsižvelgiant į 
jo poveikį konkurencingumui, darbo vietų 
kūrimui ir dirbančiųjų skurdui. Turėtų būti 
panaikinta diskriminacinė praktika, kaip 
antai mažesnis minimalusis darbo 
užmokestis jaunimui, ir turėtų būti 
užtikrintos vienodos darbo rinkos 
galimybės vyresnio amžiaus asmenims.

Or. nl


