
AM\1204616LT.docx PE650.691v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2020/0030(NLE)

7.5.2020

PAKEITIMAI
142–242
Pranešimo projektas
José Gusmão
(PE648.625v01-00)

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos 
gairių

Pasiūlymas dėl sprendimo
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))



PE650.691v01-00 2/90 AM\1204616LT.docx

LT

AM_Com_LegReport



AM\1204616LT.docx 3/90 PE650.691v01-00

LT

Pakeitimas 142
Miriam Lexmann

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 
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.

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 
grupėms ir aukštynkryptei konvergencijai, 
taip pat asmenims ir šeimoms, kurie 
prarado pajamas dėl savo pareigos 
prižiūrėti neįgalų šeimos narį. 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.

Or. sk

Pakeitimas 143
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
I priedo 5 gairės 3 pastraipa
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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 
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.

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 
grupėms ir aukštynkryptei socialinei 
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, 
kolektyvinėmis sutartimis arba adekvačiu 
nustatytuoju minimaliuoju darbo 
užmokesčiu, kuriais sudaromos sąlygos 
užtikrinti deramą darbuotojų gyvenimo 
lygį ir kovoti su nepritekliumi bei skurdu, 
turėtų užtikrinti, kad visi darbuotojai turėtų 
teisę į adekvatų ir deramą darbo užmokestį, 
atsižvelgiant į jo poveikį 
konkurencingumui, darbo vietų kūrimui ir 
dirbančiųjų skurdui.

Or. fr

Pakeitimas 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 

Valstybės narės, turinčios nacionalinius 
mechanizmus, pagal kuriuos minimalusis 
darbo užmokestis nustatomas teisės aktais, 
turėtų skaidriai ir nuspėjamai užtikrinti 
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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 
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.

veiksmingą socialinių partnerių 
dalyvavimą, kad darbo užmokestis būtų 
didesnis nei santykinė skurdo riba ir 
pakankamas deramam gyvenimo lygiui 
užtikrinti, itin daug dėmesio skiriant mažas 
ir vidutines pajamas gaunančioms 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, galintį 
apsaugoti juos nuo skurdo, atsižvelgiant į 
jo poveikį konkurencingumui bei darbo 
vietų kūrimui ir panaikinant dirbančiųjų 
skurdą.

Or. it

Pakeitimas 145
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

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 ir sąžiningą darbo užmokestį 
deramam gyvenimo lygiui garantuoti, itin 
daug dėmesio skiriant mažas ir vidutines 
pajamas gaunančioms grupėms ir 
aukštynkryptei konvergencijai. Taikant 
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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.

šiuos mechanizmus turėtų būti 
atsižvelgiama į regionų ir sektorių 
ekonominės veiklos rezultatus. Valstybės 
narės turėtų stiprinti socialinį dialogą ir 
imtis priemonių kolektyvinių derybų 
aprėpčiai išplėsti. Valstybės narės ir 
socialiniai partneriai, atsižvelgdami į 
nacionalinę praktiką ir darbo santykių 
sistemas, turėtų panaikinti diskriminaciją 
darbo užmokesčio srityje dėl amžiaus ar 
lyties arba tam tikroms darbuotojų 
kategorijoms ir kolektyvinėmis sutartimis 
arba deramu nustatytuoju minimaliuoju 
darbo užmokesčiu užtikrinti, kad visi 
darbuotojai turėtų teisę į adekvatų ir 
deramą darbo užmokestį, įskaitant 
darbuotojus, kurie dirba mažų garantijų 
darbą, taip pat valstybinį darbą.

Or. en

Pakeitimas 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

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 
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 

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 
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 (arba) socialiniai partneriai, 



AM\1204616LT.docx 7/90 PE650.691v01-00

LT

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.

atsižvelgdami į nacionalinę praktiką ir 
socialinių partnerių savarankiškumą, 
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.

Or. en

Pakeitimas 147
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rimti socialiniai ir ekonominiai 
sunkumai, susiję su COVID-19 krize, 
atskleidė, kad būtina skubiai stiprinti 
užimtumo politikos koordinavimą 
Europos lygmeniu. Būsimas Sąjungos 
strateginis savarankiškumas kuriamas jau 
dabar ir turėtų būti grindžiamas tvirta ir 
atsparia darbo rinka. Šiuo tikslu 
artimiausiu metu reikėtų imtis griežtų ir 
koordinuotų priemonių Europos lygmeniu 
ir ypač daug dėmesio skirti ilgalaikiams 
krizės padariniams švelninti. Siekiant 
sušvelninti su užimtumo krize susijusias 
socialines ir ekonomines priemones, 
turėtų būti parengtas Europos lygmens 
užimtumo atkūrimo planas, kuris apimtų 
ir socialinius partnerius. Atsižvelgiant į 
krizės mastą, būtina parengti plataus 
užmojo ekonomikos gaivinimo planą, 
kuriuo būtų siekiama išsaugoti darbo 
vietas, skatinti investicijas ir teikti paramą 
įmonėms bei darbuotojams. Darbuotojų 
judumas – tinkamo darbo rinkos veikimo 
sąlyga – yra per krizę susilpnėjęs 
principas. Turėtų būti užtikrintas laisvas 
pasienio darbuotojų judėjimas, kad būtų 
galima atnaujinti ekonominę veiklą. 
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Priemonės, kuriomis panaikinami 
apribojimai, turėtų būti koordinuojamos, 
nes jos turi tiesioginių pasekmių pasienio 
regionams. Labai svarbu, kad įmonės 
būtų tinkamai informuojamos apie joms 
prieinamas Europos paramos priemones. 
Europos fondai atlieka esminį vaidmenį 
teikiant paramą darbuotojams, 
perkvalifikuojant darbuotojus ir darbo 
ieškančius asmenis veiklos srityse, 
susiduriančiose su rimtais socialiniais ir 
ekonominiais sunkumais, susijusiais su 
krize. Taip pat reikėtų pabrėžti įgūdžių 
įgijimą ir mokymą. Siekiant išsaugoti 
darbo vietas ir užtikrinti tvarų 
ekonomikos atgaivinimą, būtina užkirsti 
kelią įmonių bankrotui. Todėl ES turėtų 
sukurti ir sustiprinti išankstinio 
perspėjimo mechanizmus, kad nustatytų 
nelaimės ištiktas įmones ir padėtų joms 
išvengti nemokumo. Siekiant teikti 
paramą sunkumus patiriančioms 
įmonėms, būtina sudaryti palankesnes 
sąlygas įmonėms gauti finansavimą. 
Siekiant remti MVĮ, kurios sudaro 
99 proc. Europos įmonių, būtina teikti 
joms prieinamas finansavimo priemones, 
visų pirma dalijantis viešąja ir privačiąja 
rizika ir finansuojant nuosavu kapitalu. 
MVĮ strategija turėtų suteikti galimybę 
lengvai gauti finansavimą, taip pat 
sudaryti palankias sąlygas naudotis 
tinkamomis priemonėmis labai mažiems 
projektams remti. Be to, labai svarbu 
vengti bet kokios naujos administracinės 
ar finansinės naštos mažosioms įmonėms, 
kurios stengiasi apsaugoti savo veiklą. Be 
ekonominės veiklos atnaujinimo, turėtų 
būti teikiamos priemonės darbuotojų 
saugai ir sveikatai užtikrinti. Valstybės 
narės turėtų dėti visas pastangas 
siekdamos užtikrinti, kad įmonės kuo 
greičiau gautų visas jų veiklai būtinas 
sveikatos apsaugos priemones. Siekiant 
atgaivinti vietos ekonomiką, pageidautina 
pasinaudoti naujosios ES viešųjų pirkimų 
sistemos teikiamu lankstumu, kad būtų 
remiamos vietos įmonės ir skatinamas 
vietos vartojimas. Siekiant sušvelninti 
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COVID-19 krizės poveikį darbo rinkai, 
būtina užtikrinti Europos struktūrinių ir 
investicijų fondų naudojimo lankstumą ir 
visapusiškai pasinaudoti šių finansinių 
priemonių teikiamomis galimybėmis remti 
tvarų ekonominės veiklos atnaujinimą 
regionuose. Būsimose Europos 
programose, dėl kurių šiuo metu vyksta 
derybos, turėtų būti atsižvelgiama į 
galimybes pasibaigus krizei. Siekiant 
atgaivinti ekonomiką, labai svarbu 
skatinti didelių pramonės projektų, 
kuriais kuriamos darbo vietos, rengimą, 
naudojantis didžiulėmis investicijomis į 
kompetencijos sričių, pavyzdžiui, dirbtinio 
intelekto, plėtrą. Itin daug dėmesio turėtų 
būti skiriama „pramoninėms 
ekosistemoms“, nurodytoms pernai kovą 
pristatytoje ES pramonės strategijoje.

Or. fr

Pakeitimas 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į krizę, kilusią dėl 
COVID-19, valstybės narės turėtų imtis 
visų būtinų užimtumą skatinančių 
priemonių, kad apsaugotų darbuotojus ir 
savarankiškai dirbančius asmenis nuo 
nedarbo ir pajamų praradimo. Nustatant 
ir įgyvendinant šias priemones turėtų būti 
užtikrintas visapusiškas socialinių 
partnerių dalyvavimas. Šios priemonės, be 
kita ko, turėtų apimti sutrumpinto darbo 
laiko taikymą mokant visą darbo 
užmokestį, darbo užmokesčio subsidijų 
padidinimą ir pajamų rėmimą, finansinę 
paramą šeimoms už vaikų ir pagyvenusių 
žmonių priežiūrą, mokamų laikinojo 
nedarbingumo ar slaugos atostogų 
pratęsimą, mokesčių lengvatas ir 
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atleidimų iš darbo sustabdymą krizės 
laikotarpiu. Valstybės narės turėtų 
padidinti finansinę paramą ir mokesčių 
lengvatas įmonėms, išgyvenančioms krizę 
dėl COVID-19 protrūkio, kad užtikrintų 
užimtumo lygį ir darbuotojų saugą bei 
sveikatą. Valstybės narės turėtų parengti 
konkrečius planus, susijusius su pažangiu 
darbo modeliu ir nuotoliniu darbu, kad jie 
būtų kuo daugiau naudojami, o apsauga 
ir įdarbinimo sąlygos būtų nustatytos 
vedant kolektyvines derybas.

Or. it

Pakeitimas 149
José Gusmão

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 gairės 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
finansinė parama pagal Europos laikinos 
paramos priemonę nedarbo rizikai dėl 
ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE) 
būtų teikiama tik įmonėms, kurios laikosi 
galiojančios kolektyvinės sutarties. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
paramą gaunančios įmonės susilaikytų 
nuo akcijų atpirkimo ar dividendų 
išmokėjimo akcininkams bei premijų 
mokėjimo vadovams. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad įmonėms, 
registruotoms šalyse, kurios yra įtrauktos 
į Sąjungos nebendradarbiaujančių 
mokesčių jurisdikcijų sąrašą, nebūtų 
teikiama jokia finansinė pagalba.

Or. en

Pakeitimas 150
Margarita de la Pisa Carrión
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Atsižvelgiant į šiuo metu vyraujantį 
netikrumą ir vis didėjančią nuotolinio 
darbo svarbą, reikėtų skatinti būtinų 
skaitmeninių įgūdžių tobulinimą. Būtina 
investuoti, kad būtų sudarytos sąlygos 
naudotis internetu ir plačiajuosčiu ryšiu 
visuose Europos regionuose, ypač kaimo 
vietovėse. Taip pat turėtų būti remiamas 
įmonių prisitaikymas prie naujų apsaugos 
bei saugumo reikalavimų ir įmonių 
restruktūrizavimas. Valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pokyčius technologijų 
srityje, taip pat į demografinius iššūkius, 
itin daug dėmesio skirdamos SESV 174 
straipsnyje nurodytiems regionams, turėtų 
skatinti tvarumą, našumą, įsidarbinamumą 
ir žmogiškąjį kapitalą, teikdamos 
reikalingas žinias, įgūdžius ir kompetenciją 
visą gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai. Itin daug dėmesio turėtų būti skirta 
mokytojo profesijos iššūkiams. Švietimo ir 
mokymo sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
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sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. es

Pakeitimas 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą ir, prireikus, nemokyklinį ar 
popamokinį ugdymą. Valstybės narės 
turėtų bendradarbiauti su socialiniais 
partneriais, švietimo ir mokymo paslaugų 
teikėjais, įmonėmis ir kitais atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, spręsdamos 
struktūrines švietimo ir mokymo sistemų 
problemas bei nustatydamos vystymosi 
poreikius ir didindamos jų kokybę ir 
aktualumą darbo rinkai, be kita ko, 
siekdamos sudaryti sąlygas pertvarkai 
aplinkos srityje. Itin daug dėmesio turėtų 
būti skirta mokytojo profesijos iššūkiams. 
Švietimo ir mokymo sistemos turėtų 
suteikti visiems besimokantiems asmenims 
bendrųjų gebėjimų, visų pirma bazinių ir 
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pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

skaitmeninių įgūdžių, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime, ir turėtų parengti mokytojus, 
kad jie gebėtų perduoti savo 
kompetencijas savo mokiniams. Valstybės 
narės turėtų siekti užtikrinti, kad keičiant 
profesinę veiklą teisės į mokymą būtų 
perkeliamos, be kita ko, prireikus 
naudojant individualias mokymosi 
„sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti sąlygas 
visiems numatyti darbo rinkos poreikius ir 
geriau prie jų prisitaikyti, visų pirma 
taikant gebėjimų numatymo sistemas ir 
nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. en

Pagrindimas

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Pakeitimas 152
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
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į COVID-
19 krizę, pokyčius technologijų ir aplinkos 
srityse, taip pat į demografinius pokyčius, 
turėtų užtikrinti tinkamas ir 
neatidėliotinas prisitaikymo strategijas ir 
tinkamą paramą labiausiai paveiktiems 
asmenims, skatinti tvarumą, našumą, 
įsidarbinamumą ir žmogiškąjį kapitalą, 
teikdamos reikalingas žinias, įgūdžius ir 
kompetenciją visą gyvenimą, atsižvelgiant 
į dabartinius ir būsimus darbo rinkos 
poreikius. Visų pirma, valstybės narės 
turėtų įgyvendinti strategijas, skirtas 
skatinti ir stiprinti moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje ir užtikrinti tinkamas 
nuotoliniu būdu dirbančių žmonių darbo 
sąlygas. Valstybės narės taip pat turėtų 
pritaikyti savo švietimo ir mokymo 
sistemas ir į jas investuoti, kad užtikrintų 
kokybišką ir įtraukų švietimą, įskaitant 
profesinį mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
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pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. en

Pakeitimas 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
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užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad darbdaviai prisiimtų 
savo atsakomybę ir suteiktų darbuotojams 
pakankamai laiko ir išteklių, kad jie 
galėtų dalyvauti kompetencijų vystymo ir 
profesinės raidos veikloje.

Or. en

Pakeitimas 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų srityje ir perėjimą prie 
neutralizuoto poveikio klimatui žiedinės 
ekonomikos, taip pat į demografinius 
pokyčius, turėtų skatinti visapusišką visų 
darbuotojų ekonominių ir socialinių teisių 
apsaugą, aplinkos tvarumą, našumą, 
stabilų užimtumą ir žmogiškojo kapitalo 
vertės didinimą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
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rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą 
atsižvelgiant į darbuotojų poreikius, 
susijusius su sparčiu ir socialiai teisingu 
perėjimu prie neutralizuoto poveikio 
klimatui žiedinės ekonomikos. Itin daug 
dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. it

Pakeitimas 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
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būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje, taip pat 
technologiniams ir skaitmeniniams 
pokyčiams, kurie padeda surasti 
sprendimus, paremtus dirbtiniu intelektu. 
Todėl itin daug dėmesio turėtų būti skirta 
mokytojo profesijos iššūkiams. Švietimo ir 
mokymo sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. en

Pakeitimas 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, visų pirma sektoriams, kuriuose 
nuolat trūksta įgūdžių, be kita ko, 
siekdamos sudaryti sąlygas pertvarkai 
aplinkos srityje. Itin daug dėmesio turėtų 
būti skirta mokytojo profesijos iššūkiams. 
Švietimo ir mokymo sistemos turėtų 
suteikti visiems besimokantiems asmenims 
bendrųjų gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. fr
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Pakeitimas 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į COVID-
19 pandemijos protrūkio poveikį ir į 
pokyčius technologijų ir aplinkos srityse, 
taip pat į demografinius pokyčius, turėtų 
skatinti tvarumą, našumą, įsidarbinamumą 
ir žmogiškąjį kapitalą, teikdamos 
reikalingas žinias, įgūdžius ir kompetenciją 
visą gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
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rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. pl

Pakeitimas 158
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, 
demografinius pokyčius ir su COVID-19 
susijusią socialinę ir ekonomikos krizę, 
turėtų skatinti tvarumą, našumą, 
įsidarbinamumą ir žmogiškąjį kapitalą, 
teikdamos reikalingas žinias, įgūdžius ir 
kompetenciją visą gyvenimą, atsižvelgiant 
į dabartinius ir būsimus darbo rinkos 
poreikius. Valstybės narės taip pat turėtų 
pritaikyti savo švietimo ir mokymo 
sistemas ir į jas investuoti, kad užtikrintų 
kokybišką ir įtraukų švietimą, įskaitant 
profesinį mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
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ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. fr

Pakeitimas 159
Guido Reil

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 
švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai. Itin daug dėmesio turėtų būti skirta 
mokytojo profesijos iššūkiams. Švietimo ir 
mokymo sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
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gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi paskyras. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi paskyras. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. de

Pakeitimas 160
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
I priedo 6 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką ir 
įtraukų švietimą, įskaitant profesinį 
mokymą. Valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais, 
švietimo ir mokymo paslaugų teikėjais, 
įmonėmis ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, spręsdamos struktūrines 

Valstybės narės, atsižvelgdamos į pokyčius 
technologijų ir aplinkos srityse, taip pat į 
demografinius pokyčius, turėtų skatinti 
tvarumą, našumą, įsidarbinamumą ir 
žmogiškąjį kapitalą, teikdamos reikalingas 
žinias, įgūdžius ir kompetenciją visą 
gyvenimą, atsižvelgiant į dabartinius ir 
būsimus darbo rinkos poreikius. Valstybės 
narės taip pat turėtų pritaikyti savo 
švietimo ir mokymo sistemas ir į jas 
investuoti, kad užtikrintų kokybišką, 
visiems prieinamą ir įtraukų švietimą, 
įskaitant profesinį mokymą. Valstybės 
narės turėtų bendradarbiauti su socialiniais 
partneriais, švietimo ir mokymo paslaugų 
teikėjais, įmonėmis ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais, spręsdamos 
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švietimo ir mokymo sistemų problemas ir 
didindamos jų kokybę ir aktualumą darbo 
rinkai, be kita ko, siekdamos sudaryti 
sąlygas pertvarkai aplinkos srityje. Itin 
daug dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, prireikus naudojant individualias 
mokymosi „sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti 
sąlygas visiems numatyti darbo rinkos 
poreikius ir geriau prie jų prisitaikyti, visų 
pirma nuolat persikvalifikuojant ir keliant 
kvalifikaciją, siekiant remti sąžiningus ir 
teisingus pokyčius, stiprinti socialinius 
rezultatus, šalinti darbo jėgos trūkumą ir 
didinti bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

struktūrines švietimo ir mokymo sistemų 
problemas ir didindamos jų kokybę ir 
aktualumą darbo rinkai, be kita ko, 
siekdamos sudaryti sąlygas pertvarkai 
aplinkos ir skaitmeninėje srityse. Itin daug 
dėmesio turėtų būti skirta mokytojo 
profesijos iššūkiams. Švietimo ir mokymo 
sistemos turėtų suteikti visiems 
besimokantiems asmenims bendrųjų 
gebėjimų, įskaitant bazinius ir 
skaitmeninius įgūdžius, taip pat 
universaliųjų gebėjimų, kad būtų paklotas 
pagrindas gebėjimui prisitaikyti vėliau 
gyvenime. Valstybės narės turėtų siekti 
užtikrinti, kad keičiant profesinę veiklą 
teisės į mokymą būtų perkeliamos, be kita 
ko, naudojant individualias mokymosi 
„sąskaitas“. Jos turėtų sudaryti sąlygas 
visiems numatyti darbo rinkos poreikius ir 
geriau prie jų prisitaikyti, visų pirma nuolat 
persikvalifikuojant ir keliant kvalifikaciją, 
siekiant remti sąžiningus ir teisingus 
pokyčius, stiprinti socialinius rezultatus, 
šalinti darbo jėgos trūkumą ir didinti 
bendrą ekonomikos atsparumą 
sukrėtimams.

Or. fr

Pakeitimas 161
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koronaviruso sukelta pandemija 
patvirtino, kad būtina sukurti atsparias 
sveikatos priežiūros sistemas, kurias 
sudarytų gerai parengti specialistai, 
turintys būtinų apsaugos priemonių, kad 
tiek savo, tiek savo pacientų atžvilgiu 
galėtų saugiai atlikti savo darbą. Taip pat 
turėtų būti pripažinta slaugos specialistų 
bei padėjėjų veikla ir jų kuriama socialinė 
vertė, darbo vietose jiems turėtų būti 
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teikiamas specialus mokymas, pavyzdžiui, 
geriatrijos ir ilgalaikės priežiūros srityse.

Or. es

Pakeitimas 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų tobulinti ir plėsti 
lankstaus tęstinio profesinio rengimo ir 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę visiems gauti 
kokybiško ikimokyklinio ugdymo 
paslaugas. Jos turėtų kelti bendrą 
išsilavinimo lygį, mažinti mokyklos 
nebaigiančių jaunuolių skaičių, didinti 
galimybes studijuoti aukštosiose 
mokyklose ir įgyti aukštąjį išsilavinimą, 
taip pat didinti suaugusiųjų, ypač palankių 
sąlygų neturinčių ir žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų, dalyvavimą tęstinio 
mokymosi programose. Atsižvelgdamos į 
naujus skaitmeninės, ekologiškos ir 
senėjančios visuomenės keliamus 
reikalavimus, valstybės narės turėtų savo 
profesinio mokymo sistemose stiprinti 
mokymąsi darbo vietoje (be kita ko, 
užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, taip pat 
atsižvelgiant į spartų ir socialiai teisingą 
perėjimą prie neutralizuoto poveikio 
klimatui žiedinės ekonomikos, gerinti 
įgūdžių stebėseną ir prognozavimą, didinti 
įgūdžių matomumą ir kvalifikacijų 
palyginamumą, įskaitant užsienyje įgytus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, ir didinti 
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mokymo pasiūlą ir naudojimąsi jais. 
Valstybės narės taip pat turėtų remti žemos 
kvalifikacijos suaugusiuosius, kad 
išlaikytų arba padidintų jų ilgalaikį 
įsidarbinamumą teikdamos geresnę prieigą 
prie kokybiškų mokymosi galimybių ir 
skatindamos jomis naudotis, šiuo tikslu 
įgyvendindamos įgūdžių tobulinimo 
kryptis, įskaitant įgūdžių vertinimą, 
derindamos švietimo ir mokymo pasiūlą 
prie darbo rinkos reikmių, užtikrindamos 
įgytų įgūdžių patvirtinimą bei pripažinimą.

galimybes pripažinti ir patvirtinti už 
formaliojo švietimo ir mokymo sistemos 
ribų įgytus įgūdžius ir kompetenciją. Jos 
turėtų tobulinti ir plėsti lankstaus tęstinio 
profesinio rengimo ir mokymo pasiūlą ir 
naudojimąsi jais. Valstybės narės taip pat 
turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų galimybes gauti stabilias ir 
kokybiškas darbo vietas teikdamos geresnę 
prieigą prie kokybiškų mokymosi 
galimybių ir skatindamos jomis naudotis, 
šiuo tikslu įgyvendindamos įgūdžių 
tobulinimo kryptis, įskaitant įgūdžių 
vertinimą, derindamos švietimo ir mokymo 
pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą. Atsižvelgdamos į COVID-
19 protrūkį, valstybės narės turėtų imtis 
būtinų priemonių, kad sustiprintų 
nuotolinį mokymą ir suteiktų visiems 
galimybę juo pasinaudoti, visapusiškai 
atsižvelgdamos į neįgaliųjų poreikius.

Or. it

Pakeitimas 163
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
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ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Valstybės narės turėtų skatinti jaunimą 
dalyvauti Europos programoje 
„Erasmus+“, įskaitant programą 
„Erasmus“ jauniems verslininkams, kad 
jie galėtų susitikti su kitais labiau 
patyrusiais verslininkais, ir taip skatinti 
keitimąsi praktika ir patirtimi.

Or. fr

Pakeitimas 164
Miriam Lexmann
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško ir 
įtraukaus ikimokyklinio ugdymo 
paslaugas. Jos turėtų kelti bendrą 
išsilavinimo lygį, mažinti mokyklos 
nebaigiančių jaunuolių skaičių, didinti 
galimybes studijuoti aukštosiose 
mokyklose ir įgyti aukštąjį išsilavinimą, 
taip pat didinti suaugusiųjų, ypač palankių 
sąlygų neturinčių ir žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų, dalyvavimą tęstinio 
mokymosi programose. Atsižvelgdamos į 
naujus skaitmeninės, ekologiškos ir 
senėjančios visuomenės keliamus 
reikalavimus, valstybės narės turėtų savo 
profesinio mokymo sistemose stiprinti 
mokymąsi darbo vietoje (be kita ko, 
užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių, skatinant moterų ir 
mergaičių susidomėjimą šiomis sritimis 
tiek profesinio mokymo, tiek aukštojo 
mokslo lygmeniu. Be to, valstybės narės 
turėtų didinti aukštojo mokslo ir mokslinių 
tyrimų aktualumą darbo rinkoje, gerinti 
įgūdžių stebėseną ir prognozavimą, didinti 
įgūdžių matomumą ir kvalifikacijų 
palyginamumą, įskaitant užsienyje įgytus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, ir didinti 
galimybes pripažinti ir patvirtinti už 
formaliojo švietimo ir mokymo sistemos 
ribų įgytus įgūdžius ir kompetenciją, pvz., 
atliekant savanorišką darbą ne pelno 
sektoriuje. Jos turėtų modernizuoti ir plėsti 
lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
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užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei oficialų pripažinimą, įskaitant 
įgūdžius, įgytus neformaliojo švietimo 
arba vaiko ar neįgalaus šeimos nario 
priežiūros metu.

Or. sk

Pakeitimas 165
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

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
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aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes 
pripažinti ir patvirtinti už formaliojo 
švietimo ir mokymo sistemos ribų įgytus 
įgūdžius ir kompetenciją. Jos turėtų 
modernizuoti ir plėsti lankstaus tęstinio 
profesinio mokymo pasiūlą ir 
įgyvendinimą. Valstybės narės taip pat 
turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir užtikrinti už formaliojo 
švietimo ir mokymo sistemos ribų įgytų 
žinių, įgūdžių ir kompetencijos 
pripažinimą, patvirtinimą ir akreditavimą. 
Jos turėtų modernizuoti ir plėsti lankstaus 
tęstinio profesinio mokymo pasiūlą ir 
įgyvendinimą. Valstybės narės taip pat 
turėtų investuoti į darbo vietų ir socialinės 
apsaugos sistemas, skirtas tiems 
asmenims, kurie negali persikvalifikuoti, 
remti žemos kvalifikacijos suaugusiuosius, 
kad išlaikytų arba padidintų jų ilgalaikį 
įsidarbinamumą teikdamos geresnę prieigą 
prie kokybiškų mokymosi galimybių ir 
skatindamos jomis naudotis, šiuo tikslu 
įgyvendindamos įgūdžių tobulinimo 
kryptis, įskaitant įgūdžių vertinimą, 
derindamos švietimo ir mokymo pasiūlą 
prie darbo rinkos reikmių, užtikrindamos 
įgytų įgūdžių patvirtinimą bei pripažinimą. 
Turėtų būti užtikrinta teisė į mokamas 
mokymosi atostogas.

Or. en

Pakeitimas 166
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
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išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
turėtų skatinti mokytis kelių ES 
oficialiųjų kalbų. Valstybės narės taip pat 
turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. fr

Pakeitimas 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, stiprinti 
dualinius ir bendradarbiavimu paremtus 
mokymus, gerinti įgūdžių stebėseną ir 
prognozavimą, didinti įgūdžių matomumą 
ir kvalifikacijų palyginamumą, įskaitant 
užsienyje įgytus įgūdžius ir kvalifikaciją, ir 
didinti galimybes pripažinti ir patvirtinti 
tiek formaliojo švietimo ir mokymo 
sistemoje, tiek už jos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
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bei pripažinimą. užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. en

Pagrindimas

Palankių sąlygų neturintys asmenys apima ne tik tuos asmenis, kurių kvalifikacija yra žema, 
bet ir tuos, kurie yra pasiruošę, bet negali dalyvauti mokymuose, neatsižvelgiant į jų 
kvalifikaciją. Todėl šiame dokumente taip pat siūlome aiškiau atskirti dvi grupes. Aukštasis 
mokslas turi glaudžių sąsajų su darbo rinka taikant dualinio ir bendradarbiavimu paremto 
mokymo modelius. Patvirtinimas ir pripažinimas apima ir formalųjį mokymąsi, ir savišvietą.

Pakeitimas 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, taip pat į esamus 
lyčių stereotipus, valstybės narės turėtų 
savo profesinio mokymo sistemose stiprinti 
mokymąsi darbo vietoje (be kita ko, 
užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
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stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. en

Pakeitimas 169
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
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
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Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų, visų pirma moterų, skaičių tiek 
profesinio mokymo, tiek aukštojo mokslo 
lygmeniu. Be to, valstybės narės turėtų 
didinti aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. fr

Pakeitimas 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
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suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų, ypač moterų absolvenčių, 
skaičių tiek profesinio mokymo, tiek 
aukštojo mokslo lygmeniu. Be to, valstybės 
narės turėtų didinti aukštojo mokslo ir 
mokslinių tyrimų aktualumą darbo rinkoje, 
gerinti įgūdžių stebėseną ir prognozavimą, 
didinti įgūdžių matomumą ir kvalifikacijų 
palyginamumą, įskaitant užsienyje įgytus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, ir didinti 
galimybes pripažinti ir patvirtinti už 
formaliojo švietimo ir mokymo sistemos 
ribų įgytus įgūdžius ir kompetenciją. Jos 
turėtų modernizuoti ir plėsti lankstaus 
tęstinio profesinio mokymo pasiūlą ir 
įgyvendinimą. Valstybės narės taip pat 
turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. en



AM\1204616LT.docx 37/90 PE650.691v01-00

LT

Pakeitimas 171
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 

Valstybės narės turėtų skatinti laisvę ir 
teikti lygias galimybes visiems, šalindamos 
nelygybę švietimo ir mokymo sistemose, 
be kita ko, suteikdamos galimybę gauti 
kokybiško ikimokyklinio ugdymo 
paslaugas. Jos turėtų kelti bendrą 
išsilavinimo lygį, mažinti mokyklos 
nebaigiančių jaunuolių skaičių, didinti 
galimybes studijuoti aukštosiose 
mokyklose ir įgyti aukštąjį išsilavinimą, 
taip pat didinti suaugusiųjų, ypač palankių 
sąlygų neturinčių ir žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų, dalyvavimą tęstinio 
mokymosi programose. Atsižvelgdamos į 
naujus skaitmeninės, ekologiškos ir 
senėjančios visuomenės keliamus 
reikalavimus, valstybės narės turėtų savo 
profesinio mokymo sistemose stiprinti 
mokymąsi darbo vietoje (be kita ko, 
užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
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įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. pt

Pakeitimas 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybiško 
ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Jos 
turėtų kelti bendrą išsilavinimo lygį, 
mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių, didinti galimybes studijuoti 
aukštosiose mokyklose ir įgyti aukštąjį 
išsilavinimą, taip pat didinti suaugusiųjų, 
ypač palankių sąlygų neturinčių ir žemos 
kvalifikacijos suaugusiųjų, dalyvavimą 
tęstinio mokymosi programose. 
Atsižvelgdamos į naujus skaitmeninės, 
ekologiškos ir senėjančios visuomenės 
keliamus reikalavimus, valstybės narės 
turėtų savo profesinio mokymo sistemose 
stiprinti mokymąsi darbo vietoje (be kita 
ko, užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 

Valstybės narės turėtų teikti lygias 
galimybes visiems, šalindamos nelygybę 
švietimo ir mokymo sistemose, be kita ko, 
suteikdamos galimybę gauti kokybišką 
švietimą, įskaitant ikimokyklinio ugdymo 
paslaugas. Jos turėtų kelti bendrą 
išsilavinimo lygį, mažinti mokyklos 
nebaigiančių jaunuolių skaičių, didinti 
galimybes studijuoti aukštosiose 
mokyklose ir įgyti aukštąjį išsilavinimą, 
taip pat didinti suaugusiųjų, ypač palankių 
sąlygų neturinčių ir žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų, dalyvavimą tęstinio 
mokymosi programose. Atsižvelgdamos į 
naujus skaitmeninės, ekologiškos ir 
senėjančios visuomenės keliamus 
reikalavimus, valstybės narės turėtų savo 
profesinio mokymo sistemose stiprinti 
mokymąsi darbo vietoje (be kita ko, 
užtikrindamos kokybišką ir veiksmingą 
pameistrystę) ir didinti gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
absolventų skaičių tiek profesinio 
mokymo, tiek aukštojo mokslo lygmeniu. 
Be to, valstybės narės turėtų didinti 
aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų 
aktualumą darbo rinkoje, gerinti įgūdžių 
stebėseną ir prognozavimą, didinti įgūdžių 
matomumą ir kvalifikacijų palyginamumą, 
įskaitant užsienyje įgytus įgūdžius ir 
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ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

kvalifikaciją, ir didinti galimybes pripažinti 
ir patvirtinti už formaliojo švietimo ir 
mokymo sistemos ribų įgytus įgūdžius ir 
kompetenciją. Jos turėtų modernizuoti ir 
plėsti lankstaus tęstinio profesinio mokymo 
pasiūlą ir įgyvendinimą. Valstybės narės 
taip pat turėtų remti žemos kvalifikacijos 
suaugusiuosius, kad išlaikytų arba 
padidintų jų ilgalaikį įsidarbinamumą 
teikdamos geresnę prieigą prie kokybiškų 
mokymosi galimybių ir skatindamos jomis 
naudotis, šiuo tikslu įgyvendindamos 
įgūdžių tobulinimo kryptis, įskaitant 
įgūdžių vertinimą, derindamos švietimo ir 
mokymo pasiūlą prie darbo rinkos reikmių, 
užtikrindamos įgytų įgūdžių patvirtinimą 
bei pripažinimą.

Or. pl

Pakeitimas 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą15.

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo, jaunimui taikomų mažų 
garantijų darbo sąlygų ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo (NEET) problemą 
reikėtų toliau spręsti užkertant kelią 
mokyklos nebaigimui ir struktūriškai 
tobulinant perėjimą iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, be kita ko, visapusiškai ir 
veiksmingai įgyvendinant Jaunimo 
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garantijų iniciatyvą kaip darbo 
integracijos priemonę, kuria prisidedama 
prie kokybiškų darbo vietų kūrimo ir 
jaunimo perėjimo į darbo rinką15.

__________________ __________________
15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 174
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
I priedo 6 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą (15).

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Valstybės narės kovą su jaunimo nedarbu 
ir nepritekliumi turėtų laikyti absoliučiu 
prioritetu. Visų pirma reikėtų toliau 
spręsti nedirbančio bei nesimokančio 
jaunimo problemą, užkertant kelią 
mokyklos nebaigimui, suteikiant 
privilegijuotą galimybę mokytis ateities 
sektoriuose, susijusiuose su žaliąja ir 
skaitmenine ekonomika, ir struktūriškai 
tobulinant perėjimą iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, be kita ko, visapusiškai 
įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą 
(15).

__________________ __________________
15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.
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Or. fr

Pakeitimas 175
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą15.

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą15. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas švietimui 
kaimyninių šalių kalbomis, kad būtų 
galima geriau prisijungti prie 
tarpvalstybinės darbo rinkos.

__________________ __________________
15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 176
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą15.

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą, 
įskaitant strategijas, kuriomis siekiama 
sumažinti neįgaliųjų ir kitokių palankių 
sąlygų neturinčių asmenų nedarbą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą15.

__________________ __________________
15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.

Or. sk

Pakeitimas 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 

Valstybės narės bedarbiams ir ekonomiškai 
neaktyviems žmonėms turėtų laiku teikti 
veiksmingą, koordinuotą ir prie jų reikmių 
pritaikytą pagalbą, pavyzdžiui, paramą 
darbo paieškos, mokymo, perkvalifikavimo 
ir galimybių gauti kitas aktualias paslaugas 
srityse. Siekiant ženkliai sumažinti ilgalaikį 
bei struktūrinį nedarbą ir užkirsti jam kelią, 
turėtų būti taikomos visapusiškos 
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strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų asmens padėties įvertinimą. 
Jaunimo nedarbo ir nedirbančio bei 
nesimokančio jaunimo problemą reikėtų 
toliau spręsti užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui ir struktūriškai tobulinant 
perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką, 
be kita ko, visapusiškai įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą15.

strategijos, apimančios kuo skubesnį 
išsamų bedarbio padėties įvertinimą, bet 
atliekamą ne vėliau kaip po 18 mėnesių 
nedarbo. Jaunimo nedarbo ir nedirbančio 
bei nesimokančio jaunimo problemą 
reikėtų toliau spręsti užkertant kelią 
mokyklos nebaigimui ir struktūriškai 
tobulinant perėjimą iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, be kita ko, visapusiškai 
įgyvendinant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą15.

__________________ __________________
15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1. 15 OL C 120, 2013 4 26, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Vertinimas turi būti susijęs su bedarbiu ir jo (jos) padėtimi, o ne paties nedarbo pobūdžiu. 
Todėl siūlome pakeisti tekstą arba išbraukti nuorodą į nedarbą (išbraukti žodį „nedarbas“). 
Nors sutinkame, kad vertinimą reikia atlikti kuo greičiau, aiškus terminas – remiantis Tarybos 
rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (2016/C67/01) – paverstų 
gairę konkretesne, nuoseklesne ir labiau nuspėjama.

Pakeitimas 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų siekti šalinti kliūtis 
ir atgrasančius veiksnius, trukdančius 
dalyvauti darbo rinkoje, ir teikti daugiau 
paskatų joje dalyvauti, visų pirma menkas 
pajamas gaunantiems, antriesiems 
šeimoje uždirbantiems asmenims ir 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems 
asmenims. Valstybės narės turėtų remti 
neįgaliesiems pritaikytą darbo aplinką, be 
kita ko, teikdamos tikslinę finansinę 
paramą ir paslaugas, suteikiančias 
galimybes jiems dalyvauti darbo rinkoje ir 
visuomenės gyvenime.

Valstybės narės turėtų siekti šalinti kliūtis 
ir atgrasančius veiksnius, trukdančius 
kurti ir gauti stabilias bei kokybiškas 
darbo vietas, ir imtis atitinkamų 
priemonių, kad panaikintų nelygybę ir 
diskriminaciją, darančias poveikį 
pažeidžiamiausių asmenų grupėms. 
Valstybės narės turėtų remti neįgaliesiems 
pritaikytą darbo aplinką, be kita ko, 
teikdamos tikslinę finansinę paramą ir 
paslaugas, suteikiančias galimybes jiems 
dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės 
gyvenime.
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Or. it

Pakeitimas 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų siekti šalinti kliūtis 
ir atgrasančius veiksnius, trukdančius 
dalyvauti darbo rinkoje, ir teikti daugiau 
paskatų joje dalyvauti, visų pirma menkas 
pajamas gaunantiems, antriesiems šeimoje 
uždirbantiems asmenims ir labiausiai nuo 
darbo rinkos nutolusiems asmenims. 
Valstybės narės turėtų remti neįgaliesiems 
pritaikytą darbo aplinką, be kita ko, 
teikdamos tikslinę finansinę paramą ir 
paslaugas, padedančias jiems dalyvauti 
darbo rinkoje ir visuomenės gyvenime.

Valstybės narės turėtų siekti šalinti kliūtis 
ir atgrasančius veiksnius, trukdančius 
dalyvauti darbo rinkoje, ir teikti daugiau 
paskatų joje dalyvauti, visų pirma menkas 
pajamas gaunantiems, antriesiems šeimoje 
uždirbantiems asmenims, nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų grupėms ir 
labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiems 
asmenims. Valstybės narės turėtų remti 
neįgaliesiems pritaikytą darbo aplinką, be 
kita ko, teikdamos tikslinę finansinę 
paramą ir paslaugas, padedančias jiems 
dalyvauti darbo rinkoje ir visuomenės 
gyvenime.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupės patiria blogiausius darbo rinkos 
padarinius net ekonominio vystymosi metu (o dar labiau – krizės metu, kaip dabar), reikėtų 
pabrėžti jų užimtumo rėmimą.

Pakeitimas 180
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
I priedo 6 gairės 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti ir 
įgyvendinti išsamias ir griežtas darbuotojų 
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saugos ir sveikatos taisykles. Tai apima 
mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe ir 
profesinio vėžio atvejų skaičiaus 
sumažinimą iki nulio, privalomų 
profesinės ekspozicijos ribinių verčių 
nustatymą ir profesinių psichosocialinių 
sutrikimų rizikos bei profesinių ligų 
įvertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas, be kita ko, 
nustatant vienodo moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio indeksą. Valstybės narės 
turėtų imtis priemonių moterų verslumui 
remti ir sudaryti joms palankesnes sąlygas 
gauti finansavimą. Valstybės narės turėtų 
imtis priemonių, kad sustiprintų moterų 
dalyvavimą įmonių valdybų veikloje. 
Turėtų būti skatinama derinti tiek moterų, 
tiek vyrų darbo, šeimos ir privatų 
gyvenimą, visų pirma, suteikiant galimybę 
naudotis įperkamomis kokybiškomis 
ilgalaikės priežiūros ir ikimokyklinio 
ugdymo ir priežiūros paslaugomis. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
tėvams ir kitiems priežiūros pareigų 
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naudotųsi šiomis teisėmis. turintiems asmenims būtų suteikta 
galimybė pasinaudoti tinkamomis šeimos 
nario priežiūros atostogomis ir lanksčiomis 
darbo sąlygomis, kad jie galėtų geriau 
derinti darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, 
ir skatinti, kad moterys ir vyrai 
subalansuotai naudotųsi šiomis teisėmis.

Or. fr

Pakeitimas 182
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Valstybės narės turėtų užtikrinti vyrų ir 
moterų lygybę ir aktyvesnį moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje, be kita ko, 
užtikrindamos lygias galimybes bei 
galimybes siekti karjeros ir šalindamos 
lyderystės visais sprendimų priėmimo 
lygmenimis kliūtis. Reikėtų spręsti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio ir pensijų 
skirtumo problemą. Kartu motinystės ir 
tėvystės atostogos turėtų būti tinkamai 
vertinamos tiek pagal jų metu mokamas 
įmokas, tiek atsižvelgiant į pensijų 
draudimą, kad atsispindėtų tai, kaip 
svarbu šviesti būsimas kartas, ypač turint 
omenyje visuomenės senėjimą. Turėtų būti 
užtikrintas vienodas užmokestis už vienodą 
arba vienodos vertės darbą ir darbo 
užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros bei mokymosi visą gyvenimą 
paslaugomis. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tėvams ir kitiems priežiūros 
pareigų turintiems asmenims būtų suteikta 
galimybė pasinaudoti mokamomis ir 
pakankamai ilgomis prižiūrinčiųjų 
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asmenų atostogomis ir pavadavimo 
paslaugomis, taip pat lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Or. sk

Pakeitimas 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Siekdamos pagerinti moterų padėtį darbo 
rinkoje, valstybės narės turi nustatyti 
tikslus, kad mažėtų mažų garantijų darbo 
ir priverstinio darbo ne visą darbo laiką. 
Darbas visą darbo laiką turėtų būti 
įprasta taisyklė. Reikėtų spręsti vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumo 
problemą. Turėtų būti užtikrintas vienodas 
užmokestis už vienodą arba vienodos 
vertės darbą ir darbo užmokesčio 
skaidrumas. Turėtų būti skatinama derinti 
tiek moterų, tiek vyrų darbo, šeimos ir 
privatų gyvenimą, visų pirma, suteikiant 
galimybę naudotis įperkamomis 
kokybiškomis ilgalaikės priežiūros ir 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugomis. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tėvams ir kitiems priežiūros 
pareigų turintiems asmenims būtų suteikta 
galimybė pasinaudoti tinkamomis 
mokamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
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skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 184
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Valstybės 
narės turėtų skatinti moterų dalyvavimą 
strateginėse srityse, ypač skaitmeniniame 
sektoriuje, kur dominuoja vyrai. Turėtų 
būti skatinama derinti tiek moterų, tiek 
vyrų darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, 
visų pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Or. fr
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Pakeitimas 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
siūlomą mažiausią procentinę dalį, kaip 
nustatyta siūlomoje direktyvoje dėl lyčių 
pusiausvyros įmonių valdybose gerinimo. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
privalomas darbo užmokesčio skaidrumas. 
Turėtų būti skatinama derinti tiek moterų, 
tiek vyrų darbo, šeimos ir privatų 
gyvenimą, visų pirma, suteikiant galimybę 
naudotis įperkamomis kokybiškomis 
ilgalaikės priežiūros ir ikimokyklinio 
ugdymo ir priežiūros paslaugomis. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
tėvams ir kitiems priežiūros pareigų 
turintiems asmenims būtų suteikta 
galimybė pasinaudoti tinkamomis šeimos 
nario priežiūros atostogomis ir lanksčiomis 
darbo sąlygomis, kad jie galėtų geriau 
derinti darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, 
ir skatinti, kad moterys ir vyrai 
subalansuotai naudotųsi šiomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 186
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 
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Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų spręsti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo problemą. Turėtų 
būti užtikrintas vienodas užmokestis už 
vienodą arba vienodos vertės darbą ir 
darbo užmokesčio skaidrumas. Turėtų būti 
skatinama derinti tiek moterų, tiek vyrų 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, visų 
pirma, suteikiant galimybę naudotis 
įperkamomis kokybiškomis ilgalaikės 
priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tėvams ir kitiems 
priežiūros pareigų turintiems asmenims 
būtų suteikta galimybė pasinaudoti 
tinkamomis šeimos nario priežiūros 
atostogomis ir lanksčiomis darbo 
sąlygomis, kad jie galėtų geriau derinti 
darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, ir 
skatinti, kad moterys ir vyrai subalansuotai 
naudotųsi šiomis teisėmis.

Valstybės narės turėtų užtikrinti lyčių 
lygybę ir aktyvesnį moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje, be kita ko, užtikrindamos 
lygias galimybes bei galimybes siekti 
karjeros ir šalindamos lyderystės visais 
sprendimų priėmimo lygmenimis kliūtis. 
Reikėtų panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio, pensijų ir užimtumo lygio 
skirtumus. Turėtų būti užtikrintas vienodas 
užmokestis už vienodą arba vienodos 
vertės darbą ir darbo užmokesčio 
skaidrumas. Turėtų būti skatinama derinti 
tiek moterų, tiek vyrų darbo, šeimos ir 
privatų gyvenimą, visų pirma, suteikiant 
galimybę naudotis įperkamomis 
kokybiškomis ilgalaikės priežiūros ir 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugomis. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tėvams ir kitiems priežiūros 
pareigų turintiems asmenims būtų suteikta 
galimybė pasinaudoti tinkamomis šeimos 
nario priežiūros atostogomis ir lanksčiomis 
darbo sąlygomis, kad jie galėtų geriau 
derinti darbo, šeimos ir privatų gyvenimą, 
ir skatinti, kad moterys ir vyrai 
subalansuotai naudotųsi šiomis teisėmis.

Or. en

Pakeitimas 187
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 

ES ir valstybės narės turėtų persvarstyti 
savo prioritetus ir turimą biudžetą skirti 
sveikatos priežiūros bei socialiniams ir 



AM\1204616LT.docx 51/90 PE650.691v01-00

LT

bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuotų įdarbinimo formų. Darbo 
vietų apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant tinkamą 
kompensaciją.

ekonominiams poreikiams tenkinti. Šiuo 
tikslu jos turėtų bendradarbiauti su 
socialiniais partneriais, kad būtų išvengta 
perspektyvių įmonių uždarymo ir 
sumažintas neigiamas poveikis 
užimtumui, užtikrindamos sąžiningas, 
skaidrias ir nuspėjamas darbo sąlygas, 
derindamos teises ir pareigas. Valstybės 
narės, naudodamosi struktūrinių fondų 
parama ir tokiomis priemonėmis kaip 
SURE, turėtų užtikrinti, kad būtų 
gerbiamos darbuotojų, kuriems taikomos 
darbo laiko trumpinimo sistemos, teisės. 
Jos turėtų mažinti darbo rinkų segmentaciją 
ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuotų įdarbinimo formų. Darbo 
vietų apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant tinkamą 
kompensaciją. Atitinkamoms įmonėms 
turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti 
veiksmingomis prevencinio 
restruktūrizavimo sistemomis, kurios 
leistų joms prisitaikyti prie ypatingos 
padėties, kad galėtų tęsti savo veiklą ir 
išvengti kuo daugiau galimų atleidimo iš 
darbo atvejų.

Or. es
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Pakeitimas 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta derama socialinė apsauga. Jie 
taip pat turėtų bendradarbiauti su 
profesinių sąjungų atstovais, kad 
užtikrintų sveiką ir saugią darbo aplinką, 
ypatingą dėmesį skirdami nelaimingų 
atsitikimų darbe ir ligų prevencijai. Turėtų 
būti užkirstas kelias tokiems darbo 
santykiams, dėl kurių sudaromos mažų 
garantijų darbo sąlygos, įskaitant per 
platformas dirbančius asmenis, kovojant su 
piktnaudžiavimu netipinėmis sutartimis. 
Neteisingo atleidimo iš darbo atveju turėtų 
būti užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Or. en
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Pakeitimas 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kuriems turėtų būti užtikrintos 
socialinės teisės, deramos darbo sąlygos, 
suteiktos geresnės galimybės gauti 
socialinę apsaugą ir pagerinta jų 
atstovavimo tvarka, kovojant su 
piktnaudžiavimu netipinėmis sutartimis. 
Neteisingo atleidimo iš darbo atveju turėtų 
būti užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Or. fr
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Pakeitimas 190
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
I priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad šiems darbuotojams 
iš tikrųjų būtų sudarytos sąžiningos darbo 
sąlygos ir suteikta galimybė gauti tinkamą 
socialinę apsaugą. Neteisingo atleidimo iš 
darbo atveju turėtų būti užtikrinta galimybė 
pasinaudoti veiksmingu ir nešališku ginčų 
sprendimu ir teise į teisių gynimą, įskaitant 
teisę į tinkamą kompensaciją.

Or. fr
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Pakeitimas 191
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 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų, sveikatos ir saugos darbe 
klausimais, derindamos teises ir pareigas. 
Jos turėtų mažinti darbo rinkų segmentaciją 
ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu bei fiktyviu 
savarankišku darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuoto darbo. Darbo vietų 
apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, užtikrintos darbuotojų teisės ir 
socialinė apsauga. Turėtų būti užkirstas 
kelias tokiems darbo santykiams, dėl kurių 
sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, 
įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti 
piktnaudžiaujama netipinėmis sutartimis. 
Neteisingo atleidimo iš darbo atveju turėtų 
būti užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant teisę į 
tinkamą kompensaciją.

Or. en
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Pakeitimas 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti perėjimą 
prie neterminuotų įdarbinimo formų. 
Darbo vietų apsaugos taisyklės, darbo teisė 
ir institucijos turėtų užtikrinti tiek tinkamą 
įdarbinimo aplinką, tiek reikiamą 
lankstumą, kad darbdaviai galėtų greitai 
prisitaikyti prie kintančių ekonominių 
aplinkybių, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta tinkama darbuotojų apsauga ir 
sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta socialinė apsauga. Turėtų būti 
užkirstas kelias tokiems darbo santykiams, 
dėl kurių sudaromos mažų garantijų darbo 
sąlygos, įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis. Neteisingo 
atleidimo iš darbo atveju turėtų būti 
užtikrinta galimybė pasinaudoti 
veiksmingu ir nešališku ginčų sprendimu ir 
teise į teisių gynimą, įskaitant tinkamą 
kompensaciją.

Kad galėtų pasinaudoti dinamiška ir našia 
darbo jėga, naujais darbo ir verslo 
modeliais, valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti su socialiniais partneriais 
sąžiningų, skaidrių ir nuspėjamų darbo 
sąlygų klausimais, derindamos teises ir 
pareigas. Jos turėtų mažinti darbo rinkų 
segmentaciją ir užkirsti jai kelią, kovoti su 
nedeklaruojamu darbu ir skatinti 
neterminuotas įdarbinimo formas. Darbo 
vietų apsaugos taisyklės, darbo teisė ir 
institucijos turėtų užtikrinti tinkamą 
aplinką stabilioms ir kokybiškoms darbo 
vietoms kurti, tačiau kartu turėtų būti 
išlaikyta aukšto lygio darbuotojų apsauga 
ir sveika, saugi bei gerai pritaikyta darbo 
aplinka, apsaugotos darbuotojų teisės ir 
užtikrinta aukščiausio lygio socialinė 
apsauga. Turėtų būti užkirstas kelias 
tokiems darbo santykiams, dėl kurių 
sudaromos mažų garantijų darbo sąlygos, 
įskaitant per platformas dirbančius 
asmenis, kovojant su piktnaudžiavimu 
netipinėmis sutartimis ir taikant 
konkrečias apsaugos priemones bei darbo 
sąlygas. Neteisingo atleidimo iš darbo 
atveju turėtų būti užtikrinta galimybė 
pasinaudoti veiksmingu ir nešališku ginčų 
sprendimu ir teise į teisių gynimą, įskaitant 
tinkamą kompensaciją.

Or. it

Pakeitimas 193
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus. Valstybės 
narės turėtų remtis Europos viešųjų 
užimtumo tarnybų ir Europos agentūrų 
tinklu, kad nustatytų įrodymais 
grindžiamą gerąją patirtį, skatintų 
tarpusavio mokymąsi ir sudarytų 
palankesnes sąlygas geriau koordinuoti 
užimtumo politiką.

Or. fr

Pakeitimas 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje, taip 
pat didinti užimtumą ir nepalankioje 
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ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

padėtyje esančiose teritorijose. Valstybės 
narės turėtų veiksmingai skatinti ir teikti 
galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis valstybių narių savo darbo rinkose susiduria su dideliais teritoriniais skirtumais, ir į 
tai reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 195
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
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Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, taip pat 
atsižvelgiant į tarpvalstybinę darbo rinką, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Or. en

Pakeitimas 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje, visų 
pirma skaitmeninėje ir ekologinėje srityse. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Or. fr
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Pakeitimas 197
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 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje, kad rastų 
kokybiškas darbo vietas. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
deramų pajamų rėmimu darbo paieškos 
laikotarpiu ir atsižvelgiant į jų teises ir 
pareigas. Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

Or. en

Pakeitimas 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 

Vykdant politiką turėtų būti siekiama 
gerinti ir remti dalyvavimą darbo rinkoje, 
darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimą 
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bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba, remdamos darbo rinkos paklausą 
ir įgyvendindamos veiklos rezultatais 
grindžiamo valdymo principus.

bei darbuotojų judėjimą darbo rinkoje. 
Valstybės narės turėtų veiksmingai skatinti 
ir teikti galimybių tiems, kurie yra pajėgūs 
dalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų didinti aktyvios darbo rinkos 
politikos veiksmingumą, plėsdamos 
tikslinę auditoriją, informavimo veiklą, 
aprėptį ir geriau susiedamos ją su bedarbių 
pajamų rėmimu darbo paieškos laikotarpiu 
ir atsižvelgiant į jų teises ir pareigas. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad 
valstybinės užimtumo tarnybos dirbtų 
veiksmingiau ir rezultatyviau, 
užtikrindamos, kad būtų laiku teikiama 
darbo ieškantiems asmenims pritaikyta 
pagalba ir remiama darbo rinkos paklausa.

Or. en

Pakeitimas 199
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 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bedarbiams adekvačios trukmės laikotarpį 
būtų mokamos adekvačios bedarbio 
pašalpos, atitinkančios jų įmokas ir 
nacionalines atitikties reikalavimams 
taisykles. Tokios pašalpos neturėtų 
atgrasyti kuo greičiau vėl įsidarbinti, o jas 
papildyti turėtų aktyvi darbo rinkos 
politika.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bedarbiams adekvačios trukmės laikotarpį 
būtų mokamos adekvačios bedarbio 
pašalpos, atitinkančios jų įmokas ir 
nacionalines atitikties reikalavimams 
taisykles. Tokios pašalpos turėtų užtikrinti 
bedarbiams deramas gyvenimo sąlygas. 
Jos neturėtų atgrasyti kuo greičiau vėl 
įsidarbinti, o jas papildyti turėtų aktyvi 
darbo rinkos politika.

Or. fr
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Pakeitimas 200
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 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bedarbiams adekvačios trukmės laikotarpį 
būtų mokamos adekvačios bedarbio 
pašalpos, atitinkančios jų įmokas ir 
nacionalines atitikties reikalavimams 
taisykles. Tokios pašalpos neturėtų 
atgrasyti kuo greičiau vėl įsidarbinti, o jas 
papildyti turėtų aktyvi darbo rinkos 
politika.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bedarbiams pakankamos trukmės 
laikotarpį būtų mokamos adekvačios 
bedarbio pašalpos, atitinkančios jų įmokas 
ir nacionalines atitikties reikalavimams 
taisykles. Tokias pašalpas turėtų papildyti 
aktyvi darbo rinkos politika.

Or. en

Pakeitimas 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bedarbiams adekvačios trukmės laikotarpį 
būtų mokamos adekvačios bedarbio 
pašalpos, atitinkančios jų įmokas ir 
nacionalines atitikties reikalavimams 
taisykles. Tokios pašalpos neturėtų 
atgrasyti kuo greičiau vėl įsidarbinti, o jas 
papildyti turėtų aktyvi darbo rinkos 
politika.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
bedarbiams adekvačios trukmės laikotarpį 
būtų mokamos deramos bedarbio pašalpos, 
atitinkančios jų įmokas ir nacionalines 
atitikties reikalavimams taisykles. Tokios 
pašalpos neturėtų atgrasyti kuo greičiau vėl 
įsidarbinti, o jas papildyti turėtų aktyvi 
darbo rinkos politika. 

Or. en

Pakeitimas 202
Anne Sander
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Darbuotojų judumas yra tinkamo 
Europos vidaus rinkos veikimo sąlyga. 
Todėl valstybės narės turėtų remti darbo 
jėgos judumą visoje Europoje, kad būtų 
sukurtos naujos darbo galimybės 
darbuotojams ir teikiama darbo jėga 
įmonėms. Reikėtų tinkamai remti 
besimokančių asmenų judumą jų 
mokymosi laikotarpiu, visų pirma 
stiprinant Europos judumo programą 
„Erasmus+“, kuri suteikia 
besimokantiems asmenims galimybę įgyti 
daugiau žinių ir stiprinti įgūdžius. Taip 
pat reikėtų skatinti darbuotojus, siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų, kuris kenkia šių teritorijų 
vystymuisi ir patrauklumui, priežastis, be 
kita ko, imdamosi tinkamų regioninės 
plėtros priemonių. Valstybės narės turėtų 
skatinti ir naudoti atitinkamas Europos 
priemones, pvz., užimtumo tarnybų tinklą 
EURES, ir kurti tarpvalstybines 
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partnerystes, siekdamos padėti judiems 
darbuotojams pasienio regionuose.

Or. fr

Pakeitimas 203
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes ugdytis įgūdžius ir 
išnaudoti visą Europos darbo rinkos 
potencialą, drauge užtikrinant sąžiningas 
sąlygas visiems tarpvalstybinę veiklą 
vykdantiems asmenims ir intensyvinant su 
judžiais darbuotojais susijusį nacionalinių 
administracijų bendradarbiavimą. Turėtų 
būti pašalintos judumo kliūtys švietimo ir 
mokymo, profesinių ir asmeninių pensijų 
srityse ir kvalifikacijų pripažinimo srityje, 
o pats kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Svarbu, kad valstybės narės, 
įgyvendindamos tokias priemones kaip 
sienų uždarymas, siekdamos sumažinti 
COVID-19 plitimą, atsižvelgtų į judžius 
darbuotojus, įskaitant pasienio 
darbuotojus, pvz., sveikatos ir saugos, 
mokesčių ir socialinės apsaugos atžvilgiu, 
ir suteiktų jiems ir jų šeimos nariams 
galimybę kuo lengviau kirsti valstybių 
sienas dėl darbo ar kitų gyvybiškai 
svarbių poreikių, pvz., vizito pas gydytoją, 
ar vykdant svarbias oficialias užduotis 
kitoje valstybėje narėje, kartu 
atsižvelgdamos į epidemiologinę situaciją. 
Valstybės narės taip pat turėtų užkirsti 
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kelią piktnaudžiavimui galiojančiomis 
taisyklėmis ir šalinti pagrindines protų 
nutekėjimo iš tam tikrų regionų priežastis, 
be kita ko, imdamosi tinkamų regioninės 
plėtros priemonių.

Or. sk

Pakeitimas 204
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 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant teises 
ir sąžiningas darbo sąlygas visiems 
tarpvalstybinę veiklą vykdantiems 
asmenims ir intensyvinant su judžiais 
darbuotojais susijusį nacionalinių 
administracijų bendradarbiavimą. Turėtų 
būti pašalintos judumo kliūtys švietimo ir 
mokymo, profesinių ir asmeninių pensijų 
srityse ir kvalifikacijų pripažinimo srityje, 
o pats kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Svarbu, kad valstybės narės, 
įgyvendindamos tokias priemones kaip 
sienų uždarymas, siekdamos su6velninti 
COVID-19 protrūkio poveikį, atsižvelgtų į 
judžius darbuotojus, įskaitant pasienio 
darbuotojus, pavyzdžiui, dirbančius 
sveikatos ir saugos, mokesčių ir socialinės 
apsaugos bei koordinavimo srityse. 
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Valstybės narės taip pat turėtų užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui galiojančiomis 
taisyklėmis ir šalinti pagrindines protų 
nutekėjimo iš tam tikrų regionų priežastis, 
be kita ko, imdamosi tinkamų regioninės 
plėtros priemonių.

Or. en

Pakeitimas 205
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
I priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims, stiprinant 
teisių ir išmokų perkeliamumą ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant pasienio 
darbuotojus. Valstybės narės turėtų 
visapusiškai įsipareigoti skaitmeninti 
viešąsias paslaugas, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos sąžiningam 
darbuotojų judumui, visų pirma socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo srityje. 
Valstybės narės taip pat turėtų užkirsti 
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kelią piktnaudžiavimui galiojančiomis 
taisyklėmis ir šalinti pagrindines protų 
nutekėjimo iš tam tikrų regionų priežastis, 
be kita ko, imdamosi tinkamų regioninės 
plėtros priemonių.

Or. fr

Pakeitimas 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą, kuris yra jų 
pagrindinė teisė ir laisvas pasirinkimas, 
siekiant padidinti jų galimybes įsidarbinti, 
ugdytis įgūdžius ir išnaudoti visą Europos 
darbo rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Or. it
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Pakeitimas 207
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius 
darbuotojus. Valstybės narės taip pat turėtų 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Reikėtų tinkamai remti besimokančių 
asmenų ir darbuotojų judumą siekiant 
padidinti jų galimybes įsidarbinti, ugdytis 
įgūdžius ir išnaudoti visą Europos darbo 
rinkos potencialą, drauge užtikrinant 
sąžiningas sąlygas visiems tarpvalstybinę 
veiklą vykdantiems asmenims ir 
intensyvinant su judžiais darbuotojais 
susijusį nacionalinių administracijų 
bendradarbiavimą. Turėtų būti pašalintos 
judumo kliūtys švietimo ir mokymo, 
profesinių ir asmeninių pensijų srityse ir 
kvalifikacijų pripažinimo srityje, o pats 
kvalifikacijų pripažinimas turėtų būti 
paprastesnis. Valstybės narės turėtų imtis 
veiksmų, kuriais būtų užtikrinta, kad 
administracinėmis procedūromis nebūtų 
sudaroma nereikalingų kliūčių iš kitų 
valstybių narių atvykstantiems dirbti 
darbuotojams, įskaitant tarpvalstybinius ir 
pasienio darbuotojus. Valstybės narės taip 
pat turėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui 
galiojančiomis taisyklėmis ir šalinti 
pagrindines protų nutekėjimo iš tam tikrų 
regionų priežastis, be kita ko, imdamosi 
tinkamų regioninės plėtros priemonių.

Or. en

Pakeitimas 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 4 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamos įveikti didelius sukrėtimus, 
valstybės narės turėtų parengti ilgalaikes 
bendras priemones, kad išsaugotų darbo 
vietas ir įgūdžius bei sumažintų spaudimą 
nacionaliniams viešiesiems finansams, 
visų pirma sukurdamos Europos 
nuolatinę nedarbo perdraudimo sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 209
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 7 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi esama nacionaline praktika ir 
siekdamos veiksmingesnio socialinio 
dialogo ir geresnių socialinių ir 
ekonominių rezultatų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
būtų laiku ir prasmingai įtraukti į 
užimtumo, socialinių ir, prireikus, 
ekonominių reformų bei politikos rengimą 
ir įgyvendinimą, be kita ko, remdamos 
socialinių partnerių pajėgumų didinimą. 
Valstybės narės turėtų skatinti socialinį 
dialogą ir kolektyvines derybas. Socialiniai 
partneriai turėtų būti skatinami derėtis 
jiems svarbiais klausimais ir sudaryti 
kolektyvines sutartis, visapusiškai 
atsižvelgiant į jų autonomiškumą ir 
kolektyvinių veiksmų teisę.

Remdamosi esama nacionaline praktika ir 
siekdamos veiksmingesnio socialinio 
dialogo ir geresnių socialinių ir 
ekonominių rezultatų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
būtų laiku ir prasmingai įtraukti į 
užimtumo, socialinių ir, prireikus, 
ekonominių reformų bei politikos rengimą 
ir įgyvendinimą, be kita ko, remdamos 
socialinių partnerių pajėgumų didinimą. 
Valstybės narės turėtų stiprinti ir skatinti 
socialinį dialogą ir kolektyvines derybas , 
taip pat imtis priemonių, kad padidintų 
kolektyvinių derybų aprėptį, įskaitant 
nestandartinių užimtumo formų atveju. 
Socialiniai partneriai turėtų būti skatinami 
derėtis jiems svarbiais klausimais ir 
sudaryti kolektyvines sutartis, visapusiškai 
atsižvelgiant į jų autonomiškumą ir 
kolektyvinių veiksmų teisę.

Or. en
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Pakeitimas 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi esama nacionaline praktika ir 
siekdamos veiksmingesnio socialinio 
dialogo ir geresnių socialinių ir 
ekonominių rezultatų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
būtų laiku ir prasmingai įtraukti į 
užimtumo, socialinių ir, prireikus, 
ekonominių reformų bei politikos rengimą 
ir įgyvendinimą, be kita ko, remdamos 
socialinių partnerių pajėgumų didinimą. 
Valstybės narės turėtų skatinti socialinį 
dialogą ir kolektyvines derybas. Socialiniai 
partneriai turėtų būti skatinami derėtis 
jiems svarbiais klausimais ir sudaryti 
kolektyvines sutartis, visapusiškai 
atsižvelgiant į jų autonomiškumą ir 
kolektyvinių veiksmų teisę.

Remdamosi esama nacionaline praktika ir 
siekdamos veiksmingesnio socialinio 
dialogo ir geresnių socialinių ir 
ekonominių rezultatų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
būtų laiku ir prasmingai įtraukti į 
užimtumo, socialinių ir, prireikus, 
ekonominių reformų bei politikos rengimą 
ir įgyvendinimą, be kita ko, remdamos 
socialinių partnerių pajėgumų didinimą. 
Valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad 
stiprintų ir skatintų socialinį dialogą ir 
kolektyvines derybas. Socialiniai partneriai 
turėtų būti skatinami derėtis jiems svarbiais 
klausimais ir sudaryti kolektyvines sutartis, 
visapusiškai atsižvelgiant į jų 
autonomiškumą ir kolektyvinių veiksmų 
teisę.

Or. en

Pakeitimas 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi esama nacionaline praktika ir 
siekdamos veiksmingesnio socialinio 
dialogo ir geresnių socialinių ir 
ekonominių rezultatų, valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai 
būtų laiku ir prasmingai įtraukti į 
užimtumo, socialinių ir, prireikus, 

Remdamosi esama nacionaline praktika ir 
siekdamos skatinti ir užtikrinti 
veiksmingesnį ir aktyvesnį socialinį 
dialogą, taip pat siekdamos geresnių 
socialinių ir ekonominių rezultatų, 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
socialiniai partneriai būtų laiku ir 
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ekonominių reformų bei politikos rengimą 
ir įgyvendinimą, be kita ko, remdamos 
socialinių partnerių pajėgumų didinimą. 
Valstybės narės turėtų skatinti socialinį 
dialogą ir kolektyvines derybas. Socialiniai 
partneriai turėtų būti skatinami derėtis 
jiems svarbiais klausimais ir sudaryti 
kolektyvines sutartis, visapusiškai 
atsižvelgiant į jų autonomiškumą ir 
kolektyvinių veiksmų teisę.

prasmingai įtraukti į užimtumo, socialinių 
ir, prireikus, ekonominių reformų bei 
politikos rengimą ir įgyvendinimą, be kita 
ko, remdamos socialinių partnerių 
pajėgumų didinimą. Valstybės narės turėtų 
skatinti socialinį dialogą ir kolektyvines 
derybas. Socialiniai partneriai turėtų būti 
skatinami derėtis jiems svarbiais 
klausimais ir sudaryti kolektyvines sutartis, 
visapusiškai atsižvelgiant į jų 
autonomiškumą ir kolektyvinių veiksmų 
teisę.

Or. fr

Pakeitimas 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus, remdamosi esama nacionaline 
praktika valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
atitinkamų pilietinės visuomenės 
organizacijų patirtį sprendžiant užimtumo 
ir socialinius klausimus.

Prireikus, remdamosi esama nacionaline 
praktika valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
atitinkamų pilietinės visuomenės 
organizacijų patirtį sprendžiant užimtumo 
ir socialinius klausimus, įskaitant 
organizacijas, atstovaujančias grupėms, 
kurių nariams sunku gauti kokybišką 
darbą.

Or. pl

Pakeitimas 213
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 7 gairės 6 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveika ir saugi darbo vieta COVID-19 
protrūkio laikotarpiu yra labai svarbi 
kovojant su viruso ir kitų ligų infekcijos ir 
plitimo rizika. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad darbdaviai prisiimtų savo 
atsakomybę už darbuotojų sveikatą ir 
saugą ir kad teiktų darbuotojams ir jų 
atstovams reikiamą informaciją, atliktų 
rizikos vertinimus ir imtųsi prevencinių 
priemonių. Siekdamos pagerinti darbo 
rinkų veikimą valstybės narės turėtų 
investuoti į darbuotojų sveikatą ir saugą ir 
užtikrinti, kad darbo inspekcijos ar 
profesinių sąjungų atstovai, dirbantys 
sveikatos ir saugos srityse, turėtų 
atitinkamų darbo priemonių ir išteklių.

Or. en

Pakeitimas 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
Samira Rafaela

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 6 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų dirbti kartu, kad 
užtikrintų socialinės apsaugos sistemas 
pasienio darbuotojams ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims, kurie dirba ir 
gyvena skirtingose valstybėse narėse. 
Socialinės apsaugos sistemos 
modernizavimas turėtų padėti įgyvendinti 
Europos darbo rinkos principus, kuriais 
užtikrinama tvari visuotinė ir 
tarpvalstybinė socialinė apsauga. Tai 
turėtų garantuoti socialinės apsaugos 
sistemų apsaugą ir veiksmingumą, 
šalinant apsaugos spragas, taip pat 
užtikrinti našų pasienio darbuotojų darbą.
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Or. en

Pakeitimas 215
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti pagrindinių prekių 
tiekimą, būtina sudaryti sąlygas tinkamam 
vidaus rinkos veikimui. Komisija ir 
valstybės narės turėtų bendradarbiauti, 
kad užtikrintų saugų judėjimo laisvės 
atkūrimą ir sklandų prekių judėjimą tarp 
valstybių narių ir taip užkirstų kelią 
tiekimo grandinės pertrūkiams.

Or. es

Pakeitimas 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 7 gairės 6 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų mažinti COVID-19 
krizės poveikį darbo rinkai, remdamos 
darbuotojus, kurie laikinai patiria 
„techninį nedarbą“, nes darbdaviai buvo 
priversti uždaryti savo įmones, taip pat 
remdamos savarankiškai dirbančius 
asmenis ir mažąsias įmones, kad jos 
galėtų išlaikyti darbuotojus ir išsaugoti 
savo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

COVID-19 krizė jau daro pastebimą poveikį darbo rinkoms, kuris toliau stiprės tęsiantis 
pandemijai, ir įgyvendinamos prevencinės priemonės, skirtos jos plitimui sustabdyti. 
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Priemonės, kuriomis siekiama asmenims užtikrinti stabilias pajamas, mažosioms įmonėms 
išsaugoti darbo vietas ir savarankiškai dirbantiems asmenims palaikyti tolesnę veiklą ar 
išsaugoti pragyvenimo šaltinį, yra labai svarbios, kad būtų užkirstas kelias precedento 
neturinčiam nedarbo išaugimui, didelio masto darbo vietų praradimui ir masiniam įmonių 
veiklos nutraukimui, taip pat užtikrinti lengvesnį ekonomikos atsigavimą po pandemijos.

Pakeitimas 217
Guido Reil

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė 
apsauga, sveikata ir ilgalaikė priežiūra, 
švietimas ir prieiga prie prekių bei 
paslaugų, nepriklausomai nuo lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Valstybės narės turėtų kovoti su visų 
formų diskriminacija darbo rinkoje ir 
aktyviomis priemonėmis skatinti lygias 
galimybes.

Or. de

Pakeitimas 218
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 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, įgyvendindamos Valstybės narės, įgyvendindamos 
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veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti socialines teises bei įtraukias 
ir visiems atviras darbo rinkas ir skirti 
pakankamai dėmesio regioniniam ir 
teritoriniam aspektui. Jos turėtų užtikrinti 
vienodą užmokestį ir lygias teises už 
vienodą darbą toje pačioje darbo vietoje, 
taip pat vienodą požiūrį tokiose srityse 
kaip socialinė apsauga, sveikata ir ilgalaikė 
priežiūra, būstas, švietimas ir prieiga prie 
prekių bei paslaugų, nepriklausomai nuo 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, tautybės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Or. en

Pakeitimas 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

Atsižvelgdamos į dabartinius papildomus 
ilgalaikius socialinius ir ekonominius 
uždavinius, susijusius su COVID-19 
epidemija, valstybės narės turėtų skatinti 
įtraukias ir visiems atviras darbo rinkas. 
Tam reikėtų įgyvendinti veiksmingas 
priemones, kuriomis būtų kovojama su 
visų formų diskriminacija ir skatinamos 
nepakankamai atstovaujamų grupių 
lygios galimybės darbo rinkoje, ir skirti 
pakankamai dėmesio regioniniam ir 
teritoriniam aspektui. Jos turėtų užtikrinti 
vienodą požiūrį tokiose srityse kaip 
užimtumas, socialinė apsauga, sveikata ir 
ilgalaikė priežiūra, švietimas ir prieiga prie 
prekių bei paslaugų, nepriklausomai nuo 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
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seksualinės orientacijos.

Or. pl

Pakeitimas 220
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, numatomų būsimų sveikatos 
problemų, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

Or. sk

Pakeitimas 221
José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
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turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

turėtų skatinti darbo rinkų 
konkurencingumą, atvirumą ir įtraukumą 
ir skirti pakankamai dėmesio regioniniam 
ir teritoriniam aspektui. Jos turėtų užtikrinti 
vienodą požiūrį tokiose srityse kaip 
užimtumas, socialinė apsauga, sveikata ir 
ilgalaikė priežiūra, švietimas ir prieiga prie 
prekių bei paslaugų, nepriklausomai nuo 
lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos.

Or. pt

Pakeitimas 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos nepakankamai atstovaujamų 
grupių lygios galimybės darbo rinkoje, 
turėtų skatinti įtraukias ir visiems atviras 
darbo rinkas ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

Valstybės narės, įgyvendindamos 
veiksmingas priemones, kuriomis būtų 
kovojama su visų formų diskriminacija ir 
skatinamos lygios galimybės, turėtų 
skatinti įtraukias ir atviras darbo rinkas 
visiems asmenims, turintiems teisinį 
statusą, ir skirti pakankamai dėmesio 
regioniniam ir teritoriniam aspektui. Jos 
turėtų užtikrinti vienodą požiūrį tokiose 
srityse kaip užimtumas, socialinė apsauga, 
sveikata ir ilgalaikė priežiūra, švietimas ir 
prieiga prie prekių bei paslaugų, 
nepriklausomai nuo lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

Or. en

Pakeitimas 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą, efektyvią ir tvarią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptį socialinį judumą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovodamos su 
nelygybe, be kita ko, pasitelkdamos 
mokesčių ir išmokų sistemas. Universalius 
metodus papildžius selektyviais metodais 
padidės socialinės apsaugos sistemų 
veiksmingumas. Modernizavus socialinės 
apsaugos sistemas turėtų būtų užtikrintas 
geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

Valstybės narės turėtų tobulinti socialinės 
apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą ir efektyvią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptį socialinį judumą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovodamos su 
nelygybe, be kita ko, tobulindamos 
laipsnišką mokesčių ir išmokų sistemų 
taikymą, kuris būtų palankus labiausiai 
nepasiturinčių ir pažeidžiamiausių 
asmenų grupėms. Universalius metodus 
papildžius selektyviais metodais padidės 
socialinės apsaugos sistemų 
veiksmingumas. Patobulinus socialinės 
apsaugos sistemas turėtų būtų užtikrintas 
geresnis prieinamumas, kokybė ir 
adekvatumas.

Or. it

Pakeitimas 224
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 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą, efektyvią ir tvarią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptį socialinį judumą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovodamos su 
nelygybe, be kita ko, pasitelkdamos 
mokesčių ir išmokų sistemas. Universalius 
metodus papildžius selektyviais padidės 

Valstybės narės turėtų užtikrinti 
pakankamas investicijas į socialinės 
apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą, efektyvią ir tvarią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, kovodamos su skurdu ir 
skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptę socialinę konvergenciją, 
remdamos dalyvavimą darbo rinkoje ir 
kovodamos su nelygybe, be kita ko, 
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socialinės apsaugos sistemų 
veiksmingumas. Modernizavus socialinės 
apsaugos sistemas turėtų būtų užtikrintas 
geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

pasitelkdamos mokesčių ir išmokų 
sistemas. Universalius metodus papildžius 
selektyviais padidės socialinės apsaugos 
sistemų veiksmingumas. Patobulinus 
socialinės apsaugos sistemas turėtų būtų 
užtikrintas geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

Or. en

Pakeitimas 225
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
I priedo 8 gairės 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą, efektyvią ir tvarią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptį socialinį judumą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovodamos su 
nelygybe, be kita ko, pasitelkdamos 
mokesčių ir išmokų sistemas. Universalius 
metodus papildžius selektyviais padidės 
socialinės apsaugos sistemų 
veiksmingumas. Modernizavus socialinės 
apsaugos sistemas turėtų būtų užtikrintas 
geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

Valstybės narės turėtų modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas, kad jos 
visiems teiktų adekvačią, veiksmingą, 
efektyvią ir tvarią socialinę apsaugą visais 
asmens gyvenimo etapais, skatindamos 
socialinę įtrauktį, aukštynkryptį socialinį 
judumą ir dalyvavimą darbo rinkoje ir 
kovodamos su nelygybe, be kita ko, 
pasitelkdamos mokesčių ir išmokų 
sistemas. Universalius metodus papildžius 
selektyviais padidės socialinės apsaugos 
sistemų veiksmingumas. Modernizavus 
socialinės apsaugos sistemas turėtų būtų 
užtikrintas geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

Or. fr

Pakeitimas 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą, efektyvią ir tvarią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptį socialinį judumą ir 
dalyvavimą darbo rinkoje ir kovodamos su 
nelygybe, be kita ko, pasitelkdamos 
mokesčių ir išmokų sistemas. Universalius 
metodus papildžius selektyviais padidės 
socialinės apsaugos sistemų 
veiksmingumas. Modernizavus socialinės 
apsaugos sistemas turėtų būtų užtikrintas 
geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

Valstybės narės turėtų modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas, kad jos teiktų 
adekvačią, veiksmingą, efektyvią ir tvarią 
socialinę apsaugą visais asmens gyvenimo 
etapais, skatindamos socialinę įtrauktį, 
aukštynkryptį socialinį judumą ir 
remdamos dalyvavimą darbo rinkoje ir 
kovodamos su nelygybe, be kita ko, 
pasitelkdamos mokesčių ir išmokų 
sistemas. Universalius metodus papildžius 
selektyviais padidės socialinės apsaugos 
sistemų veiksmingumas. Modernizavus 
socialinės apsaugos sistemas turėtų būtų 
užtikrintas geresnis prieinamumas, kokybė, 
adekvatumas ir tvarumas.

Or. pl

Pakeitimas 227
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų plėtoti ir integruoti 
tris aktyvios įtraukties aspektus: tinkamą 
pajamų rėmimą, įtraukias darbo rinkas ir 
galimybes naudotis kokybiškomis 
įgalinančiomis paslaugomis, 
atitinkančiomis individualius poreikius. 
Socialinės apsaugos sistemomis turėtų būti 
užtikrintos visų asmenų, kurių ištekliai 
nepakankami, adekvačios minimalios 
pajamos ir puoselėjama socialinė įtrauktis, 
skatinant žmones aktyviai dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomenės gyvenime, be kita 
ko, teikiant tikslines socialines paslaugas.

Valstybės narės turėtų plėtoti ir integruoti 
tris aktyvios įtraukties aspektus: tinkamą 
pajamų rėmimą, įtraukias darbo rinkas ir 
galimybes naudotis kokybiškomis 
įgalinančiomis paslaugomis, 
atitinkančiomis individualius poreikius. 
Socialinės apsaugos sistemomis turėtų būti 
užtikrintos visų asmenų, kurių ištekliai 
nepakankami, deramos minimalios 
pajamos ir puoselėjama socialinė įtrauktis, 
skatinant žmones aktyviai dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomenės gyvenime, be kita 
ko, teikiant tikslines socialines paslaugas.

Or. sk
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Pakeitimas 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų plėtoti ir integruoti 
tris aktyvios įtraukties aspektus: tinkamą 
pajamų rėmimą, įtraukias darbo rinkas ir 
galimybes naudotis kokybiškomis 
įgalinančiomis paslaugomis, 
atitinkančiomis individualius poreikius. 
Socialinės apsaugos sistemomis turėtų būti 
užtikrintos visų asmenų, kurių ištekliai 
nepakankami, adekvačios minimalios 
pajamos ir puoselėjama socialinė įtrauktis, 
skatinant žmones aktyviai dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomenės gyvenime, be kita 
ko, teikiant tikslines socialines paslaugas.

Valstybės narės turėtų plėtoti ir integruoti 
tris aktyvios įtraukties aspektus: tinkamą 
pajamų rėmimą, įtraukias darbo rinkas ir 
galimybes naudotis kokybiškomis 
įgalinančiomis paslaugomis, 
atitinkančiomis individualius poreikius. 
Socialinės apsaugos sistemomis turėtų būti 
užtikrintos visų asmenų, kurių ištekliai 
nepakankami, adekvačios minimalios 
pajamos ir puoselėjama socialinė įtrauktis, 
remiant aktyvų žmonių dalyvavimą darbo 
rinkoje ir visuomenės gyvenime, be kita 
ko, teikiant tikslines socialines paslaugas.

Or. pl

Pakeitimas 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų plėtoti ir integruoti 
tris aktyvios įtraukties aspektus: tinkamą 
pajamų rėmimą, įtraukias darbo rinkas ir 
galimybes naudotis kokybiškomis 
įgalinančiomis paslaugomis, 
atitinkančiomis individualius poreikius. 
Socialinės apsaugos sistemomis turėtų būti 
užtikrintos visų asmenų, kurių ištekliai 
nepakankami, adekvačios minimalios 
pajamos ir puoselėjama socialinė įtrauktis, 
skatinant žmones aktyviai dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomenės gyvenime, be kita 
ko, teikiant tikslines socialines paslaugas.

Valstybės narės turėtų plėtoti ir integruoti 
tris aktyvios įtraukties aspektus: tinkamą 
pajamų rėmimą, įtraukias darbo rinkas ir 
galimybes naudotis kokybiškomis 
paslaugomis, atitinkančiomis individualius 
poreikius. Socialinės apsaugos sistemomis 
turėtų būti užtikrintos visų asmenų, kurių 
ištekliai nepakankami, adekvačios 
minimalios pajamos ir puoselėjama 
socialinė įtrauktis, skatinant žmones 
aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir 
visuomenės gyvenime, be kita ko, teikiant 
tikslines socialines paslaugas.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinėse „trijose aktyvios įtraukties srityse“ yra numatytos „kokybiškos paslaugos“, todėl 
siūlome išbraukti požymį „įgalinančios“.

Pakeitimas 230
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 8 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Valstybės narės 
taip pat turėtų imtis priemonių, kad būtų 
užtikrintas tinkamas perėjimas gerinant 
esamų būstų energijos vartojimo 
efektyvumą ir sprendžiant energijos 
nepritekliaus problemą pagal Žaliąjį 
paktą. Šioje srityje turėtų būti 
atsižvelgiama į specifines neįgaliųjų 
reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema, visų pirma 
remiantis požiūriu į būstą.

Or. fr
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Pakeitimas 231
Guido Reil

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad asmenys, kuriems to 
reikia, arba pažeidžiamoje padėtyje esantys 
asmenys turėtų galimybę gauti tinkamą 
socialinį būstą ar pagalbą aprūpinimo būstu 
srityje. Šioje srityje turėtų būti 
atsižvelgiama į specifines neįgaliųjų 
reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Konkrečiai turėtų būti 
sprendžiama benamystės problema.

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad asmenys, kuriems to 
reikia, arba pažeidžiamoje padėtyje esantys 
asmenys turėtų galimybę gauti tinkamą 
socialinį būstą ar pagalbą aprūpinimo būstu 
srityje. Šioje srityje turėtų būti 
atsižvelgiama į specifines neįgaliųjų 
reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Dėl ekonominių COVID-19 
krizės pasekmių kai kuriose valstybėse 
narėse vis didesnė tampa benamystės 
problema. Be to, dėl taikomų priemonių ir 
judėjimo apribojimų labai išaugo smurto 
šeimoje atvejų skaičius. Su šiomis 
problemomis valstybės narės turėtų kovoti 
tikslinėmis priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 232
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 4 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, ypatingą dėmesį skiriant 
dirbančiųjų skurdui, vaikams, vyresnio 
amžiaus žmonėms, vienišiems tėvams ir 
ypač vienišoms motinoms, etninėms 
mažumoms, migrantams, neįgaliesiems ir 
benamiams. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų 
gauti pagrindines paslaugas. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

Or. en

Pakeitimas 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
įtraukiomis ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros, popamokinės priežiūros, 
švietimo, mokymo, aprūpinimo būstu, 
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priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, turinčiais įtakos, be kita ko, 
neįgaliesiems ir asmenims, patiriantiems 
dirbančiųjų ir vaikų skurdą. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad visi, taip pat ir 
vaikai, galėtų gauti pagrindines paslaugas. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
remtini arba pažeidžiami asmenys turėtų 
galimybę gauti tinkamą socialinį būstą ar 
pagalbą aprūpinimo būstu srityje. Šioje 
srityje turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

Or. pl

Pakeitimas 234
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų būti 
skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes ir turėtų būti 
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prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

užtikrintas visiškas šių paslaugų, įskaitant 
aplinką, prieinamumas. Turėtų būti 
sprendžiama benamystės problema.

Or. sk

Pakeitimas 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Itin daug dėmesio turėtų 
būti skiriama kovai su skurdu ir socialine 
atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir vaikų 
skurdą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų gauti 
pagrindines paslaugas. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

Siekiant užtikrinti lygias galimybes, itin 
svarbu teikti galimybių naudotis 
įperkamomis, prieinamomis ir 
kokybiškomis paslaugomis, pavyzdžiui, 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, 
popamokinės priežiūros, švietimo, 
mokymo, aprūpinimo būstu, sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugomis. Reikėtų stiprinti kovą su 
skurdu, materialiniu nepritekliumi ir 
socialine atskirtimi, įskaitant dirbančiųjų ir 
vaikų skurdą. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visi, taip pat ir vaikai, galėtų 
gauti pagrindines paslaugas. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad remtini arba 
pažeidžiami asmenys turėtų galimybę gauti 
tinkamą socialinį būstą ar pagalbą 
aprūpinimo būstu srityje. Šioje srityje 
turėtų būti atsižvelgiama į specifines 
neįgaliųjų reikmes, įskaitant susijusias su 
prieinamumu. Turėtų būti sprendžiama 
benamystės problema.

Or. fr

Pakeitimas 236
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę 
laiku gauti įperkamas ir kokybiškas 
prevencines ir gydomąsias sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas, kartu užtikrindamos tvarumą 
ilguoju laikotarpiu.

Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę 
laiku gauti įperkamas ir kokybiškas 
prevencines ir gydomąsias sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas, kartu užtikrindamos sveikatos 
priežiūros sistemos tvarumą ilguoju 
laikotarpiu, neperkeliant didesnės 
atsakomybės asmenims.

Or. sk

Pakeitimas 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę 
laiku gauti įperkamas ir kokybiškas 
prevencines ir gydomąsias sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas, kartu užtikrindamos tvarumą 
ilguoju laikotarpiu.

Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę 
visiems laiku gauti įperkamas ir kokybiškas 
prevencines ir gydomąsias sveikatos 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas.

Or. it

Pakeitimas 238
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 8 gairės 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę 
laiku gauti įperkamas ir kokybiškas 
prevencines ir gydomąsias sveikatos 

Valstybės narės turėtų daugiau investuoti 
ir užtikrinti galimybę laiku gauti aukštos 
kokybės prevencines ir gydomąsias 



PE650.691v01-00 88/90 AM\1204616LT.docx

LT

priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas, kartu užtikrindamos tvarumą 
ilguoju laikotarpiu.

viešąsias sveikatos priežiūros ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugas, kartu užtikrindamos 
tvarumą ilguoju laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 239
Margarita de la Pisa Carrión

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti vyresnių 
gyventojų sveikatos apsaugą, 
hospitalizavimą ir gydymą, taip pat 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai 
dėl amžiaus.

Or. es

Pakeitimas 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į ilgėjančią vidutinę 
gyvenimo trukmę ir demografinius 
pokyčius, valstybės narės turėtų užtikrinti 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų pensijų sistemų tinkamumą ir 
tvarumą, suteikiant lygias galimybes 
moterims ir vyrams įgyti teises į pensiją, be 
kita ko, naudojant papildomas pensijų 
sistemas, kad būtų užtikrintos tinkamos 
pajamos. Pensijų reformos turėtų būti 
remiamos taikant priemones, kuriomis 
būtų ilginamas darbingas amžius, 
pavyzdžiui, didinant faktinį pensinį amžių, 
ir turėtų būti įtrauktos į vyresnių žmonių 
aktyvumo strategijas. Valstybės narės 

Atsižvelgiant į ilgėjančią vidutinę 
gyvenimo trukmę ir demografinius 
pokyčius, valstybės narės turėtų užtikrinti 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų pensijų sistemų tinkamumą, 
suteikiant lygias galimybes moterims ir 
vyrams įgyti teises į pensiją, be kita ko, 
naudojant papildomas pensijų sistemas, 
kad būtų užtikrintos tinkamos pajamos ir 
visapusiška apsauga nuo skurdo. Pensijų 
reformomis turėtų būti siekiama užtikrinti 
kuo didesnį teisingumą ir jos turėtų būti 
įtrauktos į vyresnių žmonių aktyvumo 
strategijas. Įgyvendinant šias reformas 
turėtų būti suteikta galimybė 



AM\1204616LT.docx 89/90 PE650.691v01-00

LT

turėtų užmegzti konstruktyvų dialogą su 
socialiniais partneriais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais ir sudaryti 
sąlygas laipsniškai pradėti vykdyti 
reformas.

darbuotojams pasirinkti amžių ir darbo 
stažą, kuris turi būti sukauptas, kad būtų 
galima gauti pensiją, skatinant estafetės 
perdavimą jaunesnei darbuotojų kartai 
kaip darbo valandų skaičiaus mažinimo 
priemonę darbuotojams, kuriems liko 
nedaug laiko iki pensijos. Taip siekiama 
tiek skatinti jaunimo užimtumą, tiek 
suteikti pagalbą išeinantiems į pensiją 
darbuotojams, užtikrinant vienos kartos 
žinių ir patirties perdavimą kitai. 
Valstybės narės turėtų užmegzti 
konstruktyvų dialogą su socialiniais 
partneriais ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais ir sudaryti sąlygas laipsniškai 
pradėti vykdyti reformas.

Or. it

Pakeitimas 241
Miriam Lexmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 gairės 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į ilgėjančią vidutinę 
gyvenimo trukmę ir demografinius 
pokyčius, valstybės narės turėtų užtikrinti 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų pensijų sistemų adekvatumą ir 
tvarumą, teikti lygias galimybes moterims 
ir vyrams įgyti teises į pensiją, be kita ko, 
naudojant papildomas pensijų sistemas, 
kad būtų užtikrintos adekvačios pajamos. 
Pensijų reformos turėtų būti remiamos 
taikant priemones, kuriomis būtų ilginamas 
profesinis gyvenimas, pavyzdžiui, didinant 
faktinį pensinį amžių, ir turėtų būti 
įtrauktos į vyresnių žmonių aktyvumo 
strategijas. Valstybės narės turėtų užmegzti 
konstruktyvų dialogą su socialiniais 
partneriais ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais ir sudaryti sąlygas laipsniškai 
pradėti vykdyti reformas.

Atsižvelgdamos į ilgėjančią vidutinę 
gyvenimo trukmę ir demografinius 
pokyčius, valstybės narės turėtų užtikrinti 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų pensijų sistemų adekvatumą ir 
tvarumą, teikti lygias galimybes moterims 
ir vyrams įgyti teises į pensiją, be kita ko, 
naudojant papildomas pensijų sistemas, 
kad būtų užtikrintos deramos pajamos. 
Pensijų reformos turėtų būti remiamos 
taikant priemones, kuriomis būtų ilginamas 
profesinis gyvenimas, pavyzdžiui, didinant 
faktinį pensinį amžių, ir turėtų būti 
įtrauktos į vyresnių žmonių aktyvumo 
strategijas, kartu gerbiant vyresnio 
amžiaus žmonių sprendimus ilgiau išlikti 
ekonomiškai aktyviems ar daugiau 
nedalyvauti darbo rinkoje. Valstybės narės 
turėtų užmegzti konstruktyvų dialogą su 
socialiniais partneriais ir kitais 
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suinteresuotaisiais subjektais ir sudaryti 
sąlygas laipsniškai pradėti vykdyti 
reformas.

Or. sk

Pakeitimas 242
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 8 gairės 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamos į ilgėjančią vidutinę 
gyvenimo trukmę ir demografinius 
pokyčius, valstybės narės turėtų užtikrinti 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų pensijų sistemų adekvatumą ir 
tvarumą, teikti lygias galimybes moterims 
ir vyrams įgyti teises į pensiją, be kita ko, 
naudojant papildomas pensijų sistemas, 
kad būtų užtikrintos adekvačios pajamos. 
Pensijų reformos turėtų būti remiamos 
taikant priemones, kuriomis būtų 
ilginamas profesinis gyvenimas, 
pavyzdžiui, didinant faktinį pensinį amžių, 
ir turėtų būti įtrauktos į vyresnių žmonių 
aktyvumo strategijas. Valstybės narės 
turėtų užmegzti konstruktyvų dialogą su 
socialiniais partneriais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais ir sudaryti 
sąlygas laipsniškai pradėti vykdyti 
reformas.

Atsižvelgdamos į ilgėjančią vidutinę 
gyvenimo trukmę ir demografinius 
pokyčius, valstybės narės turėtų užtikrinti 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų pensijų sistemų adekvatumą ir 
tvarumą, teikti lygias galimybes moterims 
ir vyrams įgyti teises į pensiją pagal 
valstybines ar profesines pensijų sistemas, 
kad būtų užtikrintos deramos pensijų 
pajamos, viršijančios skurdo ribą. Pensijų 
reformos turėtų būti remiamos taikant 
priemones, kuriomis būtų užtikrinamas 
sveikas profesinis gyvenimas ir 
panaikinamas atotrūkis tarp faktinio ir 
įstatyme nustatyto pensinio amžiaus, 
papildant šias reformas vyresnių žmonių 
aktyvumo strategijomis. Valstybės narės 
turėtų užmegzti konstruktyvų dialogą su 
socialiniais partneriais ir kitais 
suinteresuotaisiais subjektais ir sudaryti 
sąlygas laipsniškai pradėti vykdyti 
reformas.

Or. en


