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Pakeitimas 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. kadangi atlikus Europos gyvenimo 
ir darbo sąlygų gerinimo fondo 
(EUROFOUND) tyrimą nustatyta, kad 
per pandemiją vyriausybių ir socialinių 
partnerių įgyvendintos finansinės 
priemonės palengvino finansinius 
sunkumus; kadangi atlikus tyrimą taip pat 
nustatyta, kad paramą gavusių 
respondentų pasitikėjimas nacionaline 
vyriausybe ir ES yra daug didesnis; 
kadangi tyrimas atskleidė, kad dėl 
COVID-19 pandemijos ekonominių 
padarinių daugiau namų ūkių patiria 
finansinius sunkumus nei prieš 
prasidedant krizei; kadangi beveik pusė 
visų respondentų (47 proc.) nurodė, kad 
jų namų ūkiui sunku sudurti galą su 
galu;

Or. en

Pakeitimas 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. kadangi atlikus EUROFOUND 
tyrimą nustatyta, kad nuo COVID-19 
pandemijos pradžios bedarbiais tapo 
13 proc. savarankiškai dirbančių ir 
darbuotojų neturinčių bei 8 proc. 
darbdaviui dirbusių respondentų; kadangi 
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jaunesnio amžiaus (18–34 m.) ir pradinio 
ar vidurinio mokslo išsilavinimą turintys 
respondentai dažniau buvo tapę 
bedarbiais pandemijos metu;

Or. en

Pakeitimas 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
-1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1b. kadangi EUROFOUND tyrime 
pabrėžiama, kad COVID-19 krizė kelia 
rimtą pavojų, kad bus prarasta tai, kas per 
dešimtmečius buvo pasiekta užtikrinant 
lyčių lygybę darbo rinkoje, ypač jei 
sektoriuose, kuriuose dirba 
neproporcingai daug moterų, bus toliau 
trukdoma vykdyti veiklą; kadangi imtis 
veiksmų yra socialinė ir ekonominė 
būtinybė; kadangi tyrime atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad svarbu įgyvendinti 
politikos priemones, kurios galėtų skatinti 
lyčių lygybę ir moterų integraciją į darbo 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

-1c. kadangi galima tikėtis, kad 
sveikatos krizė sukels ekonominę ir 
socialinę krizę, kuri daro didelį poveikį 
darbo rinkoms; kadangi iš ankstesnių 
EUROFOUND tyrimų matyti, kad tokia 
padėtis gali būti sprendžiama taikant 
viešosios ir socialinės partnerystės 
priemones, skirtas išlaikyti ir sukurti 
darbo vietas ar užtikrinti paramą 
bedarbiams ir už darbo rinkos ribų 
esantiems asmenims, šiuo atžvilgiu 
pripažįstant bendrai finansuojamų 
priemonių iš Europos fondų, tokių kaip 
ESF ir EGF, svarbą;

Or. en

Pakeitimas 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR);

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP);

Or. de

Pakeitimas 6
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR);

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. 
liepos 21 d. Tarybos pasiūlyme numatyta 
mažiau lėšų negu persvarstytame 
Komisijos pasiūlyme (-25 700 mln. EUR);

Or. it

Pakeitimas 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR);

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP); 
džiaugiasi, kad Europos Vadovų Taryba 
patvirtino istorinį ekonomikos atkūrimo 
planą, tačiau apgailestauja, kad 2020 m. 
liepos 21 d. Tarybos pasiūlyme dėl DFP 
numatyta mažiau lėšų negu persvarstytame 
Komisijos pasiūlyme (-25 700 mln. EUR);

Or. fr

Pakeitimas 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR);

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR); be to, apgailestauja 
dėl to, kad abi institucijos pavėluotai ir 
nepakankamai reagavo į COVID-19 
pandemijos socialinius padarinius;

Or. en

Pakeitimas 9
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR);

1. pripažįsta, kad siūlomas 2021 m. 
biudžeto projektas grindžiamas naujais 
2020 m. gegužės 27 d. Komisijos 
pasiūlymais dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP), 
ir apgailestauja, kad 2020 m. liepos 21 d. 
Tarybos pasiūlyme numatyta mažiau lėšų 
negu persvarstytame Komisijos pasiūlyme 
(-25 700 mln. EUR); pabrėžia, kad 
dabartinių išskirtinių aplinkybių negalima 
įveikti numatant įprastoms veikloms skirtą 
biudžetą ir pabrėžia, kad reikalingas 
platesnio užmojo atsakas, atitinkantis 
Europos Parlamento poziciją;

Or. en



PE657.169v01-00 8/50 AM\1212310LT.docx

LT

Pakeitimas 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis pablogės; 
pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad dėl 
pandemijos padėtis toliau blogės; 
pripažįsta itin svarbų visų socialinės srities 
Europos fondų ir programų, visų pirma 
Europos socialinio fondo (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos, Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo (EGF), Europos Sąjungos užimtumo 
ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo (EPLSAF), vaidmenį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP ir dar 
svarbesnį būsimo ESF+ ir EGF vaidmenį 
per ateinančius 7 metus;

Or. en

Pakeitimas 11
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis pablogės; 
pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis pablogės; 
atkreipia dėmesį į vaidmenį, kurį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 
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prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

Or. it

Pakeitimas 12
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis pablogės; 
pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis, ypač 
pažeidžiamų socialinių grupių padėtis, 
pablogės; pripažįsta itin svarbų vaidmenį, 
kurį dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

Or. el

Pakeitimas 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 

2. primena, kad iki COVID-19 
pandemijos daugiau kaip 100 mln. 
europiečių kasdien susidūrė su skurdu ir 
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materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis pablogės; 
pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF);

materialiniu nepritekliumi ir kad tikėtina, 
jog dėl pandemijos padėtis pablogės; 
pripažįsta itin svarbų vaidmenį, kurį 
dabartinėje 2014–2020 m. DFP atlieka 
Europos socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva, Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondas (EGF), 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) ir Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondas (EPLSAF); ragina 
Sąjungą dėti daugiau pastangų skatinant 
sanglaudą ir socialinę konvergenciją 
Europoje; siūlo dvigubai padidinti ESF 
biudžetą, ypač EPLSAF, kad būtų įveiktas 
skurdas Europoje;

Or. en

Pakeitimas 14
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad 
poveikį atsigavimui po COVID-19 
pandemijos turės tik socialinis ir tvarus 
biudžetas, nepaliekantis nė vieno asmens, 
įskaitant netipinius namų ūkius, pvz., 
LGBTIQ+ šeimas arba šeimas, kurias 
sudaro tik vienas iš tėvų, vyresnio amžiaus 
asmenis, migrantus ir pabėgėlius, romus, 
jaunimą ir kitas nepalankioje padėtyje 
esančias grupes, taip pat kultūros ir 
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kūrybos sektorius;

Or. en

Pakeitimas 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad 
po COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms ir 
jų šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
2021 m. bus itin svarbūs biudžetui ypač 
pabrėžia, kad po COVID-19 pandemijos 
ištikusios precedento neturinčios krizės 
laikotarpiu biudžetas turėtų pirmenybę 
teikti padėties socialinėje ir užimtumo 
srityje gerinimui;

Or. en

Pakeitimas 16
Guido Reil, Nicolaus Fest

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 

3. primena, kad dėl COVID-19 
protrūkio ir valstybių narių vyriausybių 
neproporcingų priemonių Europoje 
netekta tūkstančių gyvybių ir kilo 
precedento neturinti krizė, sukėlusi 
pražūtingų pasekmių žmonėms, šeimoms, 
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atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

darbuotojams ir įmonėms, ir todėl 
reikalingas precedento neturintis atsakas; 
pabrėžia, kad 2021 m. bus itin svarbūs 
biudžetui, nes tai pirmieji 2021–2027 m. 
DFP metai ir pirmieji atsigavimo po 
COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
ekonomikos ir užimtumo srityje;

Or. de

Pakeitimas 17
Anne Sander

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams, ypač pasienio 
darbuotojams, ir įmonėms, ypač labai 
mažoms įmonėms ir MVĮ, ir todėl 
reikalingas precedento neturintis atsakas; 
pabrėžia, kad 2021 m. bus itin svarbūs 
biudžetui, nes tai pirmieji 2021–2027 m. 
DFP metai ir pirmieji atsigavimo po 
COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 18
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis bei 
veiksmingas atsakas; pabrėžia, kad 
2021 m. bus itin svarbūs biudžetui, nes tai 
pirmieji 2021–2027 m. DFP metai ir 
pirmieji atsigavimo po COVID-19 metai; 
ypač pabrėžia, kad po COVID-19 
pandemijos ištikusios precedento 
neturinčios krizės laikotarpiu biudžetas 
turėtų padėti pagerinti padėtį socialinėje ir 
užimtumo srityje;

Or. el

Pakeitimas 19
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams, NVO ir labdaros 
organizacijoms ir įmonėms, ir todėl 
reikalingas precedento neturintis atsakas; 
pabrėžia, kad 2021 m. bus itin svarbūs 
biudžetui, nes tai pirmieji 2021–2027 m. 
DFP metai ir pirmieji atsigavimo po 
COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

Or. en
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Pakeitimas 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje; pabrėžia, 
kad 2021 m. biudžete reikės spręsti ne tik 
daugelį socialinių ir užimtumo problemų, 
kylančių dėl COVID-19 pandemijos, bet ir 
paremti darbuotojus bei įmones pereinant 
prie solidaresnės, labiau skaitmeninės ir 
žalesnės ekonomikos;

Or. fr

Pakeitimas 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 

3. primena, kad COVID-19 protrūkis 
nusinešė tūkstančius gyvybių Europoje ir 
sukėlė precedento neturinčią krizę, 
sukėlusią pražūtingų pasekmių žmonėms, 
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šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje;

šeimoms, darbuotojams ir įmonėms, ir 
todėl reikalingas precedento neturintis 
atsakas; pabrėžia, kad 2021 m. bus itin 
svarbūs biudžetui, nes tai pirmieji 2021–
2027 m. DFP metai ir pirmieji atsigavimo 
po COVID-19 metai; ypač pabrėžia, kad po 
COVID-19 pandemijos ištikusios 
precedento neturinčios krizės laikotarpiu 
biudžetas turėtų padėti pagerinti padėtį 
socialinėje ir užimtumo srityje; 
atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina tai, 
kad 2021 m. biudžetas bus papildytas 
211 mlrd. EUR dotacijomis ir maždaug 
133 mlrd. EUR paskolomis pagal naujos 
kartos ES programą, o tai taip pat turi 
padėti kovojant su socialiniais ir 
ekonominiais krizės padariniais;

Or. en

Pakeitimas 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad pagal SESV 
151 straipsnį Sąjunga ir valstybės narės, 
atsižvelgdamos į pagrindines socialines 
teises, nustatytas 1961 m. spalio 18 d. 
Turine pasirašytoje Europos socialinėje 
chartijoje ir 1989 m. Bendrijos darbuotojų 
pagrindinių socialinių teisių chartijoje, 
siekia skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo 
ir darbo sąlygas, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą, plėtoti ilgalaikį aukštos 
kokybės užimtumą ir kovoti su atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad 2021 m. biudžete 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
COVID-19 pandemijos padarinių 
švelninimui ir valstybių narių atsigavimo 
rėmimui, kartu remiantis Europos 
žaliuoju kursu ir skaitmenine pertvarka; 
pabrėžia, kad Sąjunga ir visos valstybės 
narės turi visiškai solidarizuotis su tais, 
kuriems labiausiai reikia pagalbos, ir 
užtikrinti, kad nė viena šalis nebūtų 
palikta viena kovoje su pandemija;

Or. en

Pakeitimas 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. Primena, kad Europos 
Parlamentas savo 2020 m. balandžio 17 d. 
rezoliucijoje dėl suderintų ES veiksmų 
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos 
padariniais paragino Komisiją ir valstybes 
nares teikti pirmenybę pagalbai ir krizių 
švelninimo priemonėms užjūrio šalims ir 
teritorijoms bei atokiausiems regionams, 
pasitelkiant specialų išskirtinės paramos 
fondą;

Or. en

Pakeitimas 25
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant 
labiausiai nuo krizės nukentėjusių 
asmenų, ypač potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių, 
kurių įtrauktis į darbo rinką turi būti 
remiama ir skatinama, poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą; 
mano, kad darbo vietų kūrimas yra 
geriausia kovos su skurdu priemonė; todėl 
ragina valstybes nares visapusiškai 
integruoti pažeidžiamus asmenis, ypač 
neįgaliuosius, į darbo rinką; ragina 
valstybes nares kovoti su vaikų skurdu ir 
vyresnio amžiaus žmonių skurdu;

Or. de

Pakeitimas 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir 
skatinama, poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
pažeidžiamų ir nepalankioje padėtyje 
esančių grupių, pvz., skurstantys asmenys, 
bedarbiai, pagyvenę žmonės, jaunimas, 
neįgalieji, mobilieji darbuotojai ir 
migrantai;

Or. en
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Pakeitimas 27
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų suteikti 
kokybiškų užimtumo galimybių, 
atitinkančių Europos žaliąjį kursą, ir 
paskatinti klimato atžvilgiu neutralios 
ekonomikos augimą, mūsų visuomenės 
atsparumą ir turėtų būti papildytos stipriu 
socialiniu aspektu, sprendžiant socialinės ir 
ekonominės nelygybės problemas ir 
tenkinant labiausiai nuo krizės 
nukentėjusių asmenų, ypač dabartinių ir 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius; pripažįsta, kad dauguma 
sektorių, kurie labiausiai nukentėjo nuo 
krizės, buvo moterys ir pagrindiniai 
sektoriai, kurių darbo sąlygos jau buvo 
nesaugios, ir kad ekonomikos gaivinimo 
laikotarpiu reikėtų dėti ypatingas 
pastangas ir skirti išteklių, kad būtų 
pagerintos užimtumo sąlygos ir tokių 
sektorių pripažinimas;

Or. en

Pakeitimas 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos ir Sąjungos biudžetas 
turėtų būti naudingi žmonėms, visų pirma 
sutelkiant dėmesį į kokybiškų darbo vietų 
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papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

ir tvaraus ekonomikos augimo skatinimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 29
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, įskaitant 
mažumas, neįgaliuosius ar vienišus tėvus, 
kurių įtrauktis į darbo rinką turi būti 
remiama ir skatinama, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ES ir jos užjūrio 
teritorijose bei šalyse, ir tenkinant 
labiausiai nuo krizės nukentėjusių asmenų, 
ypač potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių, kurių 
įtrauktis į darbo rinką turi būti remiama ir 
skatinama, poreikius;

Or. en

Pakeitimas 31
Romana Tomc

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius; pabrėžia, kad vyresnio amžiaus 
žmonės priklauso labiausiai 
pažeidžiamoms grupėms ir kad reikia 
finansiškai remti programas, kuriomis 
siekiama gerinti jų sunkią padėtį;

Or. sl
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Pakeitimas 32
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir 
skatinama, poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką arba išsaugojimas joje turi 
būti remiami ir skatinami, poreikius;

Or. el

Pakeitimas 33
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, kurių įtrauktis į 
darbo rinką turi būti remiama ir skatinama, 
poreikius;

4. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo pastangos turėtų paskatinti 
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą, 
mūsų visuomenės atsparumą ir turėtų būti 
papildytos stipriu socialiniu aspektu, 
sprendžiant socialinės ir ekonominės 
nelygybės problemas ir tenkinant labiausiai 
nuo krizės nukentėjusių asmenų, ypač 
jaunimo, potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių, kurių 
įtrauktis į darbo rinką turi būti remiama ir 
skatinama, poreikius;

Or. fr
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Pakeitimas 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina valstybes nares ir Komisiją 
kovą su jaunimo nedarbu laikyti 
prioritetu, ypač vykdant Europos 
ekonomikos gaivinimo planą, ir 
visapusiškai pasinaudoti finansinėmis 
priemonėmis, pvz., Jaunimo garantijų 
iniciatyva, ir Europos programomis, pvz., 
„Erasmus +“, bei imtis tinkamų 
priemonių siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu ir didinti jo galimybes įsidarbinti;

Or. fr

Pakeitimas 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primena Komisijos įsipareigojimą 
kuo greičiau pateikti pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
Europos nedarbo draudimo išmokų 
perdraudimo sistemos;

Or. en

Pakeitimas 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą;

5. atsižvelgia į Komisijos pasiūlymą 
2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti Teisingos 
pertvarkos fondui (TPF) ir pabrėžia, kad 
TPF turi atlikti pagrindinį vaidmenį 
remiant darbuotojų perkvalifikavimą;

Or. de

Pakeitimas 37
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą;

5. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą;

Or. it

Pakeitimas 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą;

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi sutelkti dėmesį į 
asmenų poreikius ir socialinę gerovę bei 
skatinti socialinį tvarumą remiant 
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tinkamų ir tvarių darbo vietų kūrimą, 
darbuotojų perkvalifikavimą ir kuriant 
socialinę infrastruktūrą, kad niekas 
nebūtų paliktas;

Or. en

Pakeitimas 39
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą;

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF, suteikdamas tinkamą 
visą gyvenimą trunkantį mokymą, turi 
atlikti pagrindinį vaidmenį skatinant lygias 
darbo galimybes tarp visų lyčių ir remiant 
darbuotojų perkvalifikavimą;

Or. en

Pakeitimas 40
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą;

5. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą 2021 m. 1,5 mlrd. EUR skirti 
Teisingos pertvarkos fondui (TPF) ir 
pabrėžia, kad TPF turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį remiant darbuotojų 
perkvalifikavimą, kad jie galėtų dirbti 
naujus šiuolaikinius darbus;

Or. el
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Pakeitimas 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlytą biudžetą su didesniu išorės 
veiksmų paketu, kuris apima Europos 
plėtros fondą (EPF); primena aptariamą 
pasiūlymą dėl EPF biudžeto sudarymo ir 
jo įtraukimo į ES biudžetą, kurį remia 
Parlamentas ir Komisija; taip pat 
primena, kad užjūrio teritorijos ir šalys 
turėtų gauti naudos iš EPF lėšų;

Or. en

Pakeitimas 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina būsimą 
dabartinio ESF, Jaunimo užimtumo 
iniciatyvos, EPLSAF ir EaSI 
racionalizavimą pagal „Europos socialinį 
fondą +“ (ESF+), nes tai leis padidinti 
sinergiją ir sumažinti administracinę 
naštą; primena, kad ESF+ bus pagrindinė 
finansinė priemonė Europos socialiniam 
aspektui stiprinti praktiškai įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principus; atkreipia ypatingą dėmesį į 
svarbų ESF+ vaidmenį laikotarpiu po 
pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas gali kelti pavojų 
veiksmingam jo įgyvendinimui ir jo 
tikslams pasiekti; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 

6. mano, kad dabartinis Europos 
socialinis fondas (ESF), Jaunimo 
užimtumo iniciatyva ir Užimtumo ir 
socialinių inovacijų programa (EaSI) iki 
šiol turėjo nedidelį poveikį ir veiksmingai 
nepadėjo spręsti problemų, dėl kurių jie 
buvo sukurti; atkreipia ypatingą dėmesį į 
tai, kad ESF biurokratija trukdo 
veiksmingai įgyvendinti pagalbos 
programas; pabrėžia, kad mažoms 
organizacijoms tam, kad įvykdytų 
kompleksines ir sudėtingas 
administracines sąlygos, reikia daug 
pastangų ir laiko, ir kad ESF struktūroje 
daug daugiau dėmesio skiriama 
procedūroms, o ne vertinimui; todėl 
pabrėžia, kad reikia iš esmės 
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Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 
15 374,8 mln. EUR mokėjimų 
asignavimų);

racionalizuoti šiuos fondus ir sumažinti 
administracinę naštą;

Or. de

Pakeitimas 43
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI racionalizavimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 
socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus; atkreipia ypatingą 
dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį laikotarpiu 
po pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas gali kelti pavojų 
veiksmingam jo įgyvendinimui ir trukdyti 
siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų);

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI racionalizavimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 
socialiniam aspektui stiprinti; atkreipia 
ypatingą dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį 
laikotarpiu po pandemijos; įspėja, kad bet 
koks ESF+ biudžeto sumažinimas gali kelti 
pavojų veiksmingam jo įgyvendinimui ir 
trukdyti siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į 
tai, yra susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto 
projekte Komisijos pasiūlyto ESF+ 
asignavimų projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų);

Or. it

Pakeitimas 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI racionalizavimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 
socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus; atkreipia ypatingą 
dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį 
laikotarpiu po pandemijos; įspėja, kad bet 
koks ESF+ biudžeto sumažinimas gali 
kelti pavojų veiksmingam jo 
įgyvendinimui ir trukdyti siekti jo tikslų; 
atsižvelgdamas į tai, yra susirūpinęs dėl 
2021 m. biudžeto projekte Komisijos 
pasiūlyto ESF+ asignavimų projekto 
(12 655,1 mln. EUR įsipareigojimų 
asignavimų ir 15 374,8 mln. EUR 
mokėjimų asignavimų);

6. pripažįsta būsimą dabartinio ESF, 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos, EPLSAF ir 
EaSI racionalizavimą pagal „Europos 
socialinį fondą +“ (ESF+), nes turėtų leisti 
padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 
socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus ir atsigaunant po 
COVID-19 krizės; nepritaria bet kokiam 
ESF+ biudžeto sumažinimui, kuris gali 
kelti pavojų ne tik veiksmingam jo 
įgyvendinimui ir trukdyti siekti jo tikslų, 
bet ir užtikrinti veiksmingą ekonomikos 
atsigavimą; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų) ir ragina juos 
gerokai padidinti, visų pirma siekiant 
kovoti su ilgalaikiu jaunimo ir 
pagyvenusių žmonių nedarbu, vaikų 
skurdu, skurdo ir socialinės atskirties 
rizika, diskriminacija, siekiant užtikrinti 
sustiprintą socialinį dialogą, sprendžiant 
ilgalaikių struktūrinių demografinių 
pokyčių problemas ir užtikrinti visiems, 
ypač senėjančiai visuomenei, galimybę 
naudotis gyvybiškai svarbiomis ir 
pagrindinėmis paslaugomis, tokiomis kaip 
sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, 
mobilumas, tinkama mityba ir tinkamas 
būstas;

Or. en

Pakeitimas 45
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI racionalizavimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 
socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus; atkreipia ypatingą 
dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį laikotarpiu 
po pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas gali kelti pavojų 
veiksmingam jo įgyvendinimui ir trukdyti 
siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų);

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI susijungimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą, tačiau apgailestauja, 
kad visa suma vis dar nesiekia 2014–
2020 m. lygio, ir yra labai susirūpinęs dėl 
ilgalaikių tokių nepakankamų finansinių 
išteklių padarinių; primena, kad ESF+ bus 
pagrindinė finansinė priemonė Europos 
socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus; atkreipia ypatingą 
dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį laikotarpiu 
po pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas gali kelti pavojų 
veiksmingam jo įgyvendinimui ir trukdyti 
siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų);

Or. en

Pakeitimas 46
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI racionalizavimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 

6. palankiai vertina būsimą dabartinio 
ESF, Jaunimo užimtumo iniciatyvos, 
EPLSAF ir EaSI racionalizavimą pagal 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+), nes 
tai leis padidinti sinergiją ir sumažinti 
administracinę naštą; primena, kad ESF+ 
bus pagrindinė finansinė priemonė Europos 
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socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus; atkreipia ypatingą 
dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį laikotarpiu 
po pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas gali kelti pavojų 
veiksmingam jo įgyvendinimui ir trukdyti 
siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų);

socialiniam aspektui stiprinti praktiškai 
įgyvendinant Europos socialinių teisių 
ramsčio principus; atkreipia ypatingą 
dėmesį į svarbų ESF+ vaidmenį laikotarpiu 
po pandemijos; įspėja, kad bet koks ESF+ 
biudžeto sumažinimas kels pavojų 
veiksmingam jo įgyvendinimui ir trukdys 
siekti jo tikslų; atsižvelgdamas į tai, yra 
susirūpinęs dėl 2021 m. biudžeto projekte 
Komisijos pasiūlyto ESF+ asignavimų 
projekto (12 655,1 mln. EUR 
įsipareigojimų asignavimų ir 15 374,8 mln. 
EUR mokėjimų asignavimų);

Or. el

Pakeitimas 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atsižvelgdamas į tai, palankiai 
vertina Komisijos pasiūlymą dėl naujos 
REACT-ES priemonės, kuria siekiama 
padidinti sanglaudos politikai skirtą 
finansavimą, papildant esamus 2014–
2020 m. finansinius paketus ir 2021–
2027 m. laikotarpiui siūlomus finansinius 
paketus; vis dėlto yra susirūpinęs dėl jo 
laikino ir trumpalaikio pobūdžio ir dėl to, 
kad vien tik ESF+ neturi pakankamai 
finansinių išteklių likusiam DFP 
laikotarpiui; ragina Komisiją iki 2025 m. 
kovo 31 d. pateikti Europos Parlamentui 
ir Tarybai „REACT-EU“ vertinimo 
ataskaitą, apimančią 2020, 2021 ir 
2022 m. biudžetinius įsipareigojimus, 
įskaitant informaciją apie „REACT-EU“ 
tikslų įgyvendinimą, jos išteklių 
naudojimo efektyvumą, finansuojamų 
veiksmų rūšis, finansinių asignavimų 
gavėjus ir galutinius gavėjus ir jų 
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Europos pridėtinę vertę padedant 
atgaivinti ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pakartoja Komisijos prognozę, kad 
atsigaunant po COVID-19 protrūkio, 
ateinančiais metais vaikų skurdo 
problemos sprendimas taps dar 
svarbesnis; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį 
į Parlamento ir Komisijos poziciją, kad 
valstybės narės turėtų skirti ne mažiau 
kaip 5 proc. ESF+ išteklių, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
veiklai pagal Europos vaiko garantijų 
sistemą remti; todėl, atsižvelgdamas į 
Parlamento poziciją dėl ESF+, 
primygtinai reikalauja pagal ESF+ 
sukurti atskirą biudžeto eilutę Europos 
vaiko garantijų sistemai 2021 m. skiriant 
3 mlrd. EUR;

Or. en

Pakeitimas 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. pabrėžia, kad dėl COVID-19 krizės 
daug žmonių, ypač jaunimas, kurie 
dažniau dirba mažų garantijų darbą, jau 
neteko darbo; atsižvelgdamas į tai, 
palankiai vertina Komisijos planus 
stiprinti Europos jaunimo garantijų 
iniciatyvą ir pabrėžia, kad būtina, jog 
valstybės narės ir toliau investuotų 
pakankamai ESF+ išteklių į jaunimo 
užimtumo rėmimo priemones ir todėl bent 
15 proc. savo ESF+ išteklių, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, skirtų 
tiksliniams veiksmams ir struktūrinėms 
reformoms kokybiškam jaunimo 
užimtumui remti;

Or. en

Pakeitimas 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. palankiai vertina keletą naujų 
Komisijos pasiūlymų, kuriais siekiama 
spręsti dabartinių ar būsimų krizių 
socialinio poveikio problemą; 
atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad, 
reaguojant į išskirtines aplinkybes, pagal 
ESF+ pradėtos taikyti laikinos priemonės; 
įspėja dėl galimos rizikos, kad susilpnės 
paramos telkimo pagal temas 
įsipareigojimai, dėl kurių kiltų pavojus 
pagrindiniams ESF+ tikslams ir 
investicijoms, taip pat dėl tinkamo ESF+ 
investicijų panaudojimo ir veiksmingumo, 
nes išskirtinėmis aplinkybėmis Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
būtų išplėsta paties ESF+ taikymo sritis ir 
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sumažinti paramos telkimo pagal temas 
įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. be to, atsižvelgdamas į tai, 
pripažįsta Komisijos pasiūlymą pagal 
tokias laikinąsias priemones finansuoti 
trumpalaikio darbo programas; vis dėlto 
primena, kad trumpo darbo laiko 
programos jau bus finansuojamos iš 
naujos gerokai didesnės apimties laikinos 
priemonės SURE ir kad Komisija 
įsipareigojo netrukus pradėti taikyti 
nuolatinę priemonę – Europos nedarbo 
perdraudimo sistemą; atsižvelgdamas į tai, 
pabrėžia, kad ESF+ jau turi nedaug 
išteklių pradiniam lėšų telkimui pagal 
temas, jog tokiu atveju galėtų būti dar 
labiau sumažintas; be to, primena, kad 
trumpalaikio darbo sistemoms reikia daug 
daugiau lėšų; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją nedelsiant pradėti taikyti 
Europos nedarbo perdraudimo sistemą;

Or. en

Pakeitimas 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. pabrėžia partnerystės principo 
svarbą siekiant užtikrinti socialinių 
partnerių dalyvavimą visais Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų (ESI 
fondų) finansuojamų projektų planavimo, 
įgyvendinimo ir stebėsenos etapais; mano, 
jog būtina, kad partnerystės principas 
būtų įtrauktas į ESI fondus, taip pat į 
kitus atitinkamus ES fondus, įskaitant 
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonę, REACT EU, taip pat 
ir 2021–2027 m. laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 53
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad šis būsimas 
racionalizavimas turėtų būti grindžiamas 
įrodymais ir poveikio vertinimu ir turėtų 
atitikti geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, taip pat susijusias Europos 
Audito Rūmų rekomendacijas; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje 
vykdomos veiklos rezultatas visada turėtų 
būti strateginės priemonės, kuriomis būtų 
siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir 
tikslinių rodiklių, ir kad veiksmingas ir 
efektyvus lėšų panaudojimas yra toks pats 
svarbus aspektas kaip ir visos viršutinės 
biudžeto ribos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad šis būsimas 
racionalizavimas turėtų būti grindžiamas 
įrodymais ir poveikio vertinimu ir turėtų 
atitikti geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, taip pat susijusias Europos 
Audito Rūmų rekomendacijas; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje 
vykdomos veiklos rezultatas visada turėtų 
būti strateginės priemonės, kuriomis būtų 
siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių 
rodiklių, ir kad veiksmingas ir efektyvus 
lėšų panaudojimas yra toks pats svarbus 
aspektas kaip ir visos viršutinės biudžeto 
ribos;

7. pabrėžia, kad šis būsimas 
racionalizavimas turėtų būti grindžiamas 
įrodymais ir poveikio vertinimu ir turėtų 
atitikti geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, taip pat susijusias Europos 
Audito Rūmų rekomendacijas; mano, kad 
racionalizavimas taip pat turėtų padėti 
spręsti socialinių padarinių, kuriuos 
išryškino COVID-19 krizė, problemą; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje 
vykdomos veiklos rezultatas visada turėtų 
būti strateginės priemonės, kuriomis būtų 
siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių 
rodiklių, ir kad veiksmingas ir efektyvus 
lėšų panaudojimas yra toks pats svarbus 
aspektas kaip ir visos viršutinės biudžeto 
ribos;

Or. en

Pakeitimas 55
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad šis būsimas 
racionalizavimas turėtų būti grindžiamas 
įrodymais ir poveikio vertinimu ir turėtų 
atitikti geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, taip pat susijusias Europos 
Audito Rūmų rekomendacijas; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje 
vykdomos veiklos rezultatas visada turėtų 

7. pabrėžia, kad šis būsimas 
racionalizavimas turėtų būti grindžiamas 
įrodymais ir poveikio vertinimu ir turėtų 
atitikti geresnio reglamentavimo 
darbotvarkę, taip pat susijusias Europos 
Audito Rūmų rekomendacijas; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
užimtumo ir socialinių reikalų srityje 
vykdomos veiklos rezultatas visada turėtų 
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būti strateginės priemonės, kuriomis būtų 
siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių 
rodiklių, ir kad veiksmingas ir efektyvus 
lėšų panaudojimas yra toks pats svarbus 
aspektas kaip ir visos viršutinės biudžeto 
ribos;

būti strateginės priemonės, kuriomis būtų 
siekiama aiškiai apibrėžtų tikslų ir tikslinių 
rodiklių, paisant valstybių narių 
suverenumo, ir kad veiksmingas ir 
efektyvus lėšų panaudojimas yra toks pats 
svarbus aspektas kaip ir visos viršutinės 
biudžeto ribos;

Or. it

Pakeitimas 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina, kad ES programose 
daugiausia dėmesio būtų skiriama 
projektams, kuriais skatinamas ir 
stiprinamas esamų darbo vietų 
išsaugojimas ir kokybiškų darbo vietų, 
kuriose užtikrinamos teisės ir 
užtikrinamas stabilus ir reguliuojamas 
darbo užmokestis ir darbo sąlygos, 
kūrimas, taip pat projektams, kuriais 
veiksmingai ir griežtai kovojama su 
skurdu ir socialine atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 

8. pažymi, kad, atsižvelgiant į 
numatomą paklausos padidėjimą po 
koronaviruso pandemijos, Komisija siūlo 
nuo 2021 m. padidinti EGF skiriamą metinį 
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EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl 
Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl 
restruktūrizavimo;

finansavimą iki 386 mln. EUR;

Or. de

Pakeitimas 58
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 
EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl 
Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl 
restruktūrizavimo;

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 
EUR, taip pat į Tarybos pasiūlymą 
2021 m. apriboti šį finansavimą iki 
197 mln. EUR; ragina nuodugniai 
įvertinti EGF lėšomis finansuojamas 
priemones siekiant veiksmingai panaudoti 
lėšas ir tik toms priemonėms, kurių 
taikymas pasiteisino gerinant pakartotinį 
priėmimą į darbą;

Or. en

Pakeitimas 59
Stelios Kympouropoulos

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
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pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 
386 mln. EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad 
dėl Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo;

pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 
386 mln. EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad 
dėl Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR bus 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo;

Or. el

Pakeitimas 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 
EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl 
Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo;

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 
EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl 
Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad, norint 
vykdyti Komisijos įsipareigojimą 
mobilizuoti EGF lėšas reaguojant į 
COVID-19 pasekmes užimtumui ir išplėsti 
fondo taikymo sritį siekiant remti dvejopą 
žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, 2021 m. 
reikės atitinkamų finansinių išteklių, 
viršijančių Tarybos nustatytą ribą;

Or. fr

Pakeitimas 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira
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Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 
EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl 
Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo;

8. atsižvelgdamas į numatomą 
paklausos padidėjimą po koronaviruso 
pandemijos, palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą nuo 2021 m. padidinti EGF 
skiriamą metinį finansavimą iki 386 mln. 
EUR ir yra susirūpinęs dėl to, kad dėl 
Tarybos pasiūlymo 2021 m. apriboti šį 
finansavimą iki 197 mln. EUR galėtų būti 
pakenkta jo svarbiausiam vaidmeniui 
teikiant pagalbą darbuotojams, 
praradusiems darbą dėl restruktūrizavimo; 
primygtinai reikalauja, kad ypatingas 
dėmesys būtų skiriamas labiausiai 
nukentėjusioms valstybėms narėms ir 
regionams, kuriuose nacionalinės ir 
regioninės valdžios institucijos neturi 
pakankamai išteklių būtinoms 
priemonėms įgyvendinti; primena, kad 
EGF neturi įtakos atitinkamų įmonių 
socialinei atsakomybei, ypač tais atvejais, 
kai ši atsakomybė yra susijusi su 
socialiniais planais atleistiems 
darbuotojams;

Or. en

Pakeitimas 62
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, kuris turi apimti ateities 
įgūdžių politiką ir priemones asmens 
statuso pokyčiui darbo rinkoje remti bei 
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prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką;

geresnį prisitaikymą prie demografinių 
pokyčių bei žaliąją ir skaitmeninę 
pertvarką, visų pirma sukuriant tinkamas 
darbo sąlygas, ilgalaikį saugumą, tinkamą 
socialinę apsaugą, prieinamą ir aukštos 
kokybės vaikų priežiūrą, lyčių 
pusiausvyros galimybes ir prie neįgaliųjų 
pritaikytą darbo aplinką ir skatinant šiuo 
metu ir potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 63
Anne Sander

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 
prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką;

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, visų pirma įgyvendinant 
įgūdžių ugdymo politiką ir priemones, 
kuriomis remiama pertvarka darbo rinkoje 
ir geresnis prisitaikymas prie 
demografinių pokyčių, automatizavimo ir 
skaitmeninimo, be kita ko, ir kaimo 
vietovėse, ypač geriau integruojant 
potencialiai pažeidžiamas ir nepalankioje 
padėtyje esančias grupes į darbo rinką ir 
užtikrinant jaunimui tvirtas ateities 
perspektyvas;

Or. fr

Pakeitimas 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 
prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką;

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 
prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant pažeidžiamų ir nepalankioje 
padėtyje esančių grupių integraciją į darbo 
rinką; taip pat pabrėžia, kad svarbu spręsti 
socialinės nelygybės, susijusios su 
jaunimo nedarbu ir jaunimo galimybėmis 
patekti į darbo rinką, problemą;

Or. en

Pakeitimas 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 
prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką;

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą ten, kur to labiausiai 
reikia, kad būtų kovojama su skurdu, 
įskaitant vaikų skurdą ir nedarbą, ypač 
jaunimo nedarbą, be kita ko, įgyvendinant 
ateities įgūdžių politiką ir priemones 
asmens statuso pokyčiui darbo rinkoje 
remti bei geresnį prisitaikymą prie 
demografinių pokyčių, automatizavimo ir 
skaitmeninimo visų pirma gerinant 
potencialiai pažeidžiamų ir nepalankioje 
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padėtyje esančių grupių integraciją į darbo 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 66
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 
prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką;

9. pabrėžia, kad, atsižvelgiant į 
dabartinius biudžeto suvaržymus ir 
ekonomikos atsigavimą po COVID-19, bus 
itin svarbu kuo geriau panaudoti 2021 m. 
bendrąjį biudžetą, įskaitant ateities įgūdžių 
politiką ir priemones asmens statuso 
pokyčiui darbo rinkoje remti bei geresnį 
prisitaikymą prie demografinių pokyčių, 
automatizavimo ir skaitmeninimo visų 
pirma gerinant potencialiai pažeidžiamų ir 
nepalankioje padėtyje esančių grupių 
integraciją į darbo rinką; pakartoja, kad į 
žmogų orientuotu dirbtiniu intelektu 
pagrįstų skaitmeninių sprendimų 
naudojimas turėtų būti vertinamas kaip 
puiki galimybė kurti darbo vietas ir 
integruoti į darbo rinką nepalankioje 
padėtyje esančias grupes;

Or. en

Pakeitimas 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. yra tvirtai įsitikinęs, kad biudžeto 
sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą 
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turi būti integruotas į 2021 m. bendrąjį 
biudžetą, kad būtų galima geriau 
suderinti politiką ir veiklą, kuria 
skatinamas vienodas moterų dalyvavimas 
darbo rinkoje, ir kad būtų sukurtos 
visapusiškos biudžeto asignavimų pagal 
lytis stebėsenos ir vertinimo sistemos;

Or. en

Pakeitimas 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės 
ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant 
užtikrinti tikrą ekonominę naudą ES 
piliečiams, įskaitant didesnį dėmesį 
įrodymais grindžiamos politikos 
formavimui ir ypatingą dėmesį 
socialiniams, regioniniams ir teritoriniams 
skirtumams;

10. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės 
ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant 
užtikrinti tikrą ekonominę naudą ES 
piliečiams, įskaitant didesnį dėmesį 
įtraukiam įrodymais grindžiamos politikos 
formavimui ir ypatingą dėmesį 
socialiniams, regioniniams ir teritoriniams 
skirtumams;

Or. en

Pakeitimas 69
Kira Marie Peter-Hansen
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės 
ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant 
užtikrinti tikrą ekonominę naudą ES 
piliečiams, įskaitant didesnį dėmesį 
įrodymais grindžiamos politikos 
formavimui ir ypatingą dėmesį 

10. pabrėžia biudžetinės atskaitomybės 
ir prioritetų nustatymo svarbą siekiant 
užtikrinti tikrą ekonominę naudą ES 
piliečiams, įskaitant didesnį dėmesį 
įrodymais grindžiamos politikos 
formavimui ir ypatingą dėmesį 
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socialiniams, regioniniams ir teritoriniams 
skirtumams;

socialiniams, regioniniams ir teritoriniams 
skirtumams; ir pajamų skirtumams;

Or. en

Pakeitimas 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas ir 
renkant duomenis; pabrėžia, kad 
agentūrų užduotys yra vis platesnio 
masto, todėl joms turi būti suteikiami 
šioms užduotims atlikti būtini ištekliai; 
taigi ragina nuodugniai įvertinti 
agentūroms paskirtas naujas užduotis ir 
bendrus agentūrų veiklos rezultatus, 
siekiant užtikrinti, kad biudžeto lėšos 
visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai; pirmiausia primygtinai 
ragina užtikrinti tinkamą Europos darbo 
institucijos darbuotojų skaičių ir 
finansavimą;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad 
socialinėje ir užimtumo srityse tuo pat 
metu dirba įvairios agentūros bei įstaigos 
ir kad jų užduotys ir įgaliojimai sutampa; 
taigi ragina nuodugniai įvertinti 
agentūroms paskirtas užduotis ir bendrus 
agentūrų veiklos rezultatus, siekiant 
užtikrinti, kad biudžeto lėšos visada būtų 
skiriamos atitinkamai ir veiksmingai;

Or. de

Pakeitimas 71
Elena Lizzi

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas ir 
renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų 
užduotys yra vis platesnio masto, todėl 

11. griežtai kritikuoja agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas ir 
renkant duomenis; pabrėžia, kad, nors 
agentūrų užduotys yra vis platesnio masto, 
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joms turi būti suteikiami šioms užduotims 
atlikti būtini ištekliai; taigi ragina 
nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas 
naujas užduotis ir bendrus agentūrų veiklos 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto 
lėšos visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai; pirmiausia primygtinai ragina 
užtikrinti tinkamą Europos darbo 
institucijos darbuotojų skaičių ir 
finansavimą;

reikia patikrinti, ar joms jau suteikti šioms 
užduotims atlikti būtini ištekliai; taigi 
ragina nuodugniai ir skaidriai įvertinti 
agentūroms paskirtas naujas užduotis ir 
bendrus agentūrų veiklos rezultatus, 
siekiant užtikrinti, kad biudžeto lėšos 
visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai; pirmiausia primygtinai ragina 
patikrinti ir įvertinti, ar reikia numatyti 
Europos darbo institucijai tinkamą 
darbuotojų skaičių ir finansavimą;

Or. it

Pakeitimas 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas ir 
renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų 
užduotys yra vis platesnio masto, todėl 
joms turi būti suteikiami šioms užduotims 
atlikti būtini ištekliai; taigi ragina 
nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas 
naujas užduotis ir bendrus agentūrų veiklos 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto 
lėšos visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai; pirmiausia primygtinai ragina 
užtikrinti tinkamą Europos darbo 
institucijos darbuotojų skaičių ir 
finansavimą;

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas, pvz., 
gyvenimo ir darbo sąlygų, judumo, 
sveikatos ir saugos, įgūdžių ir t. t., ir 
renkant duomenis, visų pirma atliekant 
apklausas; pabrėžia, kad agentūrų 
užduotys nuolat kinta, todėl joms turi būti 
suteikiami šioms užduotims atlikti būtini 
ištekliai; taigi ragina nuodugniai įvertinti 
agentūroms paskirtas naujas ir esamas 
užduotis ir bendrus agentūrų veiklos 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto 
lėšos būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai; pirmiausia primygtinai ragina 
užtikrinti tinkamą naujosios Europos darbo 
institucijos darbuotojų skaičių ir 
finansavimą;

Or. en
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Pakeitimas 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas ir 
renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų 
užduotys yra vis platesnio masto, todėl 
joms turi būti suteikiami šioms užduotims 
atlikti būtini ištekliai; taigi ragina 
nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas 
naujas užduotis ir bendrus agentūrų veiklos 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto 
lėšos visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai; pirmiausia primygtinai ragina 
užtikrinti tinkamą Europos darbo 
institucijos darbuotojų skaičių ir 
finansavimą;

11. atkreipia dėmesį į svarbų agentūrų 
vaidmenį sprendžiant įvairiausias 
užimtumo ir socialines problemas ir 
renkant duomenis; pabrėžia, kad agentūrų 
užduotys yra vis platesnio masto, todėl 
joms turi būti suteikiami šioms užduotims 
atlikti būtini ištekliai; taigi ragina 
nuodugniai įvertinti agentūroms paskirtas 
naujas užduotis ir bendrus agentūrų veiklos 
rezultatus, siekiant užtikrinti, kad biudžeto 
lėšos visada būtų skiriamos atitinkamai ir 
veiksmingai ir kad joms būtų skiriamas 
reikiamas finansavimas, kad jos galėtų 
surinkti kokybinius duomenis, reikalingus 
geriau vykdyti šiuos įsipareigojimus; 
pirmiausia primygtinai ragina užtikrinti 
tinkamą Europos darbo institucijos 
darbuotojų skaičių ir finansavimą;

Or. en

Pakeitimas 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. atsižvelgdamas į tai, pažymi, kad 
šiuo metu Europos darbo institucijai 
(ELA) 2021 m. numatyti ištekliai yra 
mažesni nei nustatytieji atnaujintoje 
agentūros finansinėje ataskaitoje, kurioje 
2021 m. numatyta skirti 29 mln. EUR 
vietoj 24 mln. EUR; atsižvelgdamas į 



PE657.169v01-00 46/50 AM\1212310LT.docx

LT

sunkumus užtikrinant sąžiningą darbo 
jėgos, ypač komandiruotų ir sezoninių 
darbuotojų, judumą, kuriuos išryškino 
COVID-19 krizė, mano, kad Europos 
darbo institucijos biudžetas turėtų būti 
padidintas bent iki iš pradžių numatytos 
sumos;

Or. en

Pakeitimas 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
11 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11b. ragina įsteigti tarpvalstybinį 
forumą, skirtą nacionalinės politikos 
formuotojams keistis praktika ir patirtimi, 
susijusia su parama darbdaviams ir 
darbuotojams, nukentėjusiems nuo 
ekonomikos ir darbo rinkos krizių, kuris 
galėtų parengti informaciją apie tokias 
intervencijas, sutelktas EUROFOUND 
Europos restruktūrizavimo stebėjimo 
centre (paramos priemonės ir teisinės 
duomenų bazės), patirtį, sukaupta 
atliekant panašias ankstesnes veiklas 
(pvz., EUROFOUND regioninės 
pramonės politikos seminarus, 
įgyvendintus vykdant bandomąjį projektą 
„Gamybos ateitis Europoje“ arba 
Užimtumo GD nacionalinius 
restruktūrizavimo prognozavimo ir 
valdymo seminarus (ARENAS)), kurie 
įgyvendinami bendradarbiaujant 
įvairioms ES institucijoms (pvz., 
Užimtumo generaliniam direktoratui, 
EUROFOUND, CEDEFOP);

Or. en
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Pakeitimas 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
11 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11c. primena Komisijos įsipareigojimą 
skubiai įvertinti Biologinių veiksnių 
direktyvos peržiūrą ir galbūt kitus 
darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktus 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją ir 
paspartinti darbą, susijusį su nauja ES 
DSS strategine programa; atsižvelgdamas 
į tai, ragina skirti pakankamai išteklių 
atsakingam Užimtumo GD skyriui, kad šis 
įsipareigojimas būtų įvykdytas;

Or. en

Pakeitimas 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
11 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11d. Yra susirūpinęs dėl Komisijos 
pasiūlymo sujungti įvairias biudžeto 
eilutes, susijusias su socialinės politikos 
tikslais, visų pirma eilutes, kuriomis 
remiamos darbuotojų organizacijų 
informavimo ir mokymo priemonės, 
įmonių atstovų informavimas, 
konsultavimasis su jais ir jų dalyvavimas, 
darbo santykiai ir socialinis dialogas, į 
vieną biudžeto eilutę „07 20 04 06 – 
Konkrečios socialinės politikos srities 
kompetencijos, įskaitant socialinį 
dialogą“; mano, kad atskiros biudžeto 
eilutės, kaip buvo anksčiau, užtikrintų 
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būtiną skaidrumą ir išteklius kiekvienai iš 
šių pagrindinių sričių;

Or. en

Pakeitimas 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai yra labai 
vertingos priemonės siekiant išbandyti 
naują veiklą ir novatoriškus sprendimus 
užimtumo ir socialinės įtraukties srityse; 
primena, kad labai svarbu bandomuosius 
projektus ir (arba) parengiamuosius 
veiksmus vertinti tik pagal jų nuopelnus ir 
Europos pridėtinę vertę.

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai yra labai 
vertingos priemonės siekiant inicijuoti 
naują veiklą ir naujas politikos kryptis 
užimtumo ir socialinės įtraukties srityse ir 
kad kelios EMPL komiteto idėjos 
anksčiau buvo sėkmingai įgyvendintos 
kaip bandomieji projektai ir (arba) 
parengiamieji veiksmai; vis dėlto yra 
susirūpinęs dėl Komisijos išankstinių 
vertinimų, kurie yra labai svarbūs juos 
priimant Parlamente, objektyvumo; be to, 
ragina įgyvendinti bandomuosius 
projektus ir (arba) parengiamuosius 
veiksmus atsižvelgiant į jų patvirtintus 
tikslus ir rekomendacijas; ragina 
Komisiją veiksmingumo sumetimais 
pirmenybę teikti šių projektų ir veiksmų 
įgyvendinimui per Europos agentūras, kai 
jie patenka į jų kompetencijos sritis;

Or. en

Pakeitimas 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Nuomonės projektas
12 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai yra labai 
vertingos priemonės siekiant išbandyti 
naują veiklą ir novatoriškus sprendimus 
užimtumo ir socialinės įtraukties srityse; 
primena, kad labai svarbu bandomuosius 
projektus ir (arba) parengiamuosius 
veiksmus vertinti tik pagal jų nuopelnus ir 
Europos pridėtinę vertę.

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai yra labai 
vertingos priemonės siekiant išbandyti 
naują veiklą ir novatoriškus sprendimus 
užimtumo ir socialinės įtraukties srityse; 
primena, kad labai svarbu bandomuosius 
projektus ir (arba) parengiamuosius 
veiksmus vertinti tik pagal jų nuopelnus ir 
Europos pridėtinę vertę. Šios priemonės 
turėtų būti veiksmingos, nereiklios ir 
aiškios, kad būtų galima skatinti naujas ir 
novatoriškas idėjas, atspindinčias 
dabartinės krizės poreikius ir būsimas 
politikos kryptis.

Or. en

Pakeitimas 80
Tomáš Zdechovský

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai yra labai 
vertingos priemonės siekiant išbandyti 
naują veiklą ir novatoriškus sprendimus 
užimtumo ir socialinės įtraukties srityse; 
primena, kad labai svarbu bandomuosius 
projektus ir (arba) parengiamuosius 
veiksmus vertinti tik pagal jų nuopelnus ir 
Europos pridėtinę vertę.

12. pabrėžia, kad bandomieji projektai 
ir parengiamieji veiksmai, jei kruopščiai 
paruošti, yra labai vertingos priemonės 
siekiant išbandyti naują veiklą ir 
novatoriškus sprendimus užimtumo ir 
socialinės įtraukties srityse; primena, kad 
labai svarbu bandomuosius projektus ir 
(arba) parengiamuosius veiksmus vertinti 
tik pagal jų nuopelnus ir Europos pridėtinę 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 81
Tomáš Zdechovský
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Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. pažymi, kad labai svarbu, jog 
Parlamentui būtų reguliariai teikiama 
naujausia informacija apie rezultatų 
vertinimą ir kad jis būtų įtrauktas į 
įvairius Komisijos vykdomų bandomųjų 
projektų ir (arba) parengiamųjų veiksmų 
įgyvendinimo etapus; pabrėžia skaidraus 
Komisijos požiūrio vertinant ir 
įgyvendinant bandomuosius projektus ir 
(arba) parengiamuosius veiksmus svarbą.

Or. en

Pakeitimas 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. pabrėžia, kad sudarant biudžetą 
svarbu įtraukti užjūrio teritorijas ir šalis; 
primygtinai ragina Komisiją įgyvendinti 
priemones ir skirti finansavimą siekiant 
reaguoti į COVID-19 krizės poveikį 
užjūrio teritorijoms ir šalims.

Or. en


