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Pakeitimas 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
-A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
kyla padarinių ekonomikos, socialinėje ir 
aplinkos apsaugos srityse, ypač kaimo 
vietovėse, ir visose šalyse bei regionuose 
juntamas nevienodas šių pokyčių 
poveikis; kadangi iš tokių vietovių visų 
pirma išvyksta jaunimas ir moterys1a; 
kadangi izoliuotose vietovėse ir vietovėse, 
į kurias patekti galimybės ribotos, 
patiriamas didžiausias demografinis 
nuosmukis ir dėl tokio disbalanso kyla 
didelių problemų tiek teritorijose, kuriose 
mažėja gyventojų skaičius, tiek 
teritorijose, kurios patiria gyventojų 
antplūdį; kadangi dėl šio reiškinio mažėja 
darbingo amžiaus gyventojų skaičius ir 
senėja gyventojai bei gali kilti pavojus, 
kad ES regionuose visiškai išnyks 
savivaldybės ir kaimai;
_________________
1a Europos Parlamento Tyrimų tarnybos 
dokumentas „Demografinės tendencijos 
ES regionuose“, 2019 m.

Or. en

Pakeitimas 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi dėl demografinių problemų 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi nesiėmus 
tinkamo politinio atsako šį spaudimą gali 
dar labiau padidinti bendras darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis, todėl gali susidaryti užburtas 
problemų ratas; kadangi tinkama 
infrastruktūra, aukštos kokybės 
prieinamos ir įperkamos viešosios ir 
privačiosios paslaugos, visų pirma vaikų 
priežiūros, ilgalaikės priežiūros, dienos 
priežiūros centrų srityse, taip pat 
kokybiškos darbo vietos, tinkamas 
aprūpinimas būstu, transportas ir 
plačiajuostis ryšys atliks itin svarbų 
vaidmenį žmonėms apsisprendžiant 
pasilikti tam tikrame regione ar į jį 
atvykti; kadangi reikės labiau išnagrinėti, 
kokį vaidmenį atlieka nuotolinė priežiūra, 
nuotolinė medicina, nuotolinis darbas ir 
skaitmeninis švietimas;

Or. en

Pakeitimas 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
intensyvumo ir spartos valstybių narių 
vyriausybėms ir vietos bei regionų valdžios 
institucijoms daromas didelis ekonominis, 
socialinis, kultūrinis, švietimo, fiskalinis ir 
aplinkos apsaugos spaudimas teikiant ir 
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infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

užtikrinant viešąsias paslaugas, švietimo, 
sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, 
aprūpinimo būstu ir socialines ar 
infrastruktūros paslaugas; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi didesnio našumo, 
įtraukesnės darbo rinkos ir aukštos 
kokybės viešųjų ir privačiųjų paslaugų 
vaidmuo yra itin svarbus, visų pirma vaikų 
priežiūros, ilgalaikės priežiūros, dienos 
priežiūros centrų srityse, siekiant gerinti 
gyvenimo kokybę ir užtikrinant vienodas 
galimybes įsidarbinti ES piliečiams, ypač 
neįgaliesiems, vietovėse, kuriose 
labiausiai mažėja gyventojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 4
Antonius Manders

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi nors ilgesnė tikėtina 
gyvenimo trukmė yra svarbus ES 
socialinės, o ypač – sveikatos apsaugos, 
sistemos laimėjimas, dėl jos valstybių 
narių visuomenėms, vyriausybėms ir vietos 
bei regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant įtraukias viešąsias ir privačiąsias 
paslaugas, ypač socialinės rūpybos ir 
socialines ar vyresniems žmonėms 
pritaikytas infrastruktūros paslaugas; 
kadangi šį spaudimą dar labiau didins 
darbingo amžiaus žmonių skaičiaus 
mažėjimas ir didesnis priklausomybės dėl 
amžiaus santykis; kadangi įperkamų 
aukštos kokybės paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros, vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
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centrų srityse, taip pat reikės stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį; kadangi senėjant 
gyventojams taip pat atsiranda galimybė 
kurti senjorų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 5
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių, 
infrastruktūros paslaugų ir valstybės 
biudžeto srityse; kadangi šį spaudimą dar 
labiau didins darbingo amžiaus žmonių 
skaičiaus mažėjimas ir didesnis 
priklausomybės dėl amžiaus santykis, taip 
pat numatomas neįgaliųjų skaičiaus 
didėjimas; kadangi aukštos kokybės ir 
geografiniu bei finansiniu atžvilgiais 
prieinamų viešųjų ir privačiųjų paslaugų 
vaidmuo yra itin svarbus, visų pirma vaikų 
priežiūros, ilgalaikės priežiūros, vyresnių 
žmonių ir neįgaliųjų dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat reikės stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį ypatingą dėmesį 
skiriant žmogaus orumui;

Or. en

Pakeitimas 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
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A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį; kadangi labai svarbu 
užtikrinti bendrą gaminių ir paslaugų 
prieinamumą specialiųjų poreikių 
turintiems asmenims, vadovaujantis 
tinkamumo visiems koncepcija;

Or. pl

Pakeitimas 7
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų, taip pat daromas 
spaudimas aplinkai; kadangi šį spaudimą 
dar labiau didins darbingo amžiaus žmonių 
skaičiaus mažėjimas ir didesnis 
priklausomybės dėl amžiaus santykis; 
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ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

kadangi aukštos kokybės viešųjų ir 
privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat prieš pradedant 
stiprinti nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį reikės jį tinkamai 
įvertinti siekiant užtikrinti kokybišką 
gydymą, pacientų saugumą, visų grupių 
asmenų galimybę naudotis šiomis 
paslaugomis ir duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač sveikatos 
apsaugos, socialinės rūpybos ir socialinių 
ar infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas, 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis ir dažnesnės lėtinės ligos; kadangi 
prieinamų, įperkamų ir atsparių aukštos 
kokybės viešųjų ir privačiųjų paslaugų 
vaidmuo yra itin svarbus, visų pirma vaikų 
priežiūros, ilgalaikės priežiūros, dienos 
priežiūros centrų srityse, taip pat reikės 
stiprinti nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 9
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Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi dėl demografinių pokyčių, 
įskaitant su imigracija susijusius 
pokyčius, valstybių narių vyriausybėms ir 
vietos bei regionų valdžios institucijoms 
daromas didelis ekonominis ir socialinis 
spaudimas teikiant viešąsias paslaugas, 
ypač socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

Or. fr

Pakeitimas 10
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis , socialinis ir teritorinis 
spaudimas teikiant viešąsias paslaugas, 
ypač socialinės rūpybos, vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
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ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat reikės stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat poreikis stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybių narių vyriausybėms ir vietos bei 
regionų valdžios institucijoms daromas 
didelis ekonominis ir socialinis spaudimas 
teikiant viešąsias paslaugas, ypač 
socialinės rūpybos ir socialinių ar 
infrastruktūros paslaugų; kadangi šį 
spaudimą dar labiau didins darbingo 
amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas ir 
didesnis priklausomybės dėl amžiaus 
santykis; kadangi aukštos kokybės viešųjų 
ir privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma vaikų priežiūros, 
ilgalaikės priežiūros, dienos priežiūros 
centrų srityse, taip pat reikės stiprinti 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos vaidmenį;

A. kadangi dėl demografinių pokyčių 
valstybėms narėms ir vietos bei regionų 
valdžios institucijoms daromas didelis 
ekonominis ir socialinis spaudimas teikiant 
viešąsias paslaugas, ypač pensijas, 
sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos ir 
socialinių ar infrastruktūros paslaugas; 
kadangi šį spaudimą dar labiau didins 
darbingo amžiaus žmonių skaičiaus 
mažėjimas, tai, kad nėra vykdoma 
ilgalaikė socialinė politika, ir didesnis 
priklausomybės dėl amžiaus santykis; 
kadangi aukštos kokybės viešųjų ir 
privačiųjų paslaugų vaidmuo yra itin 
svarbus, visų pirma sveikatos apsaugos, 
vaikų priežiūros, ilgalaikės priežiūros, 
dienos priežiūros centrų srityse

Or. en

Pakeitimas 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi vykdyti plataus užmojo 
investicijas ir kurti darbo vietas svarbiau 
tuose regionuose, kuriuose mažėja 
gyventojų, siekiant paskatinti tokių 
regionų ekonomikos atsigavimą ir 
ilgalaikį konkurencingumą bendrojoje 
rinkoje ir taip pakeisti neigiamas 
demografines tendencijas; kadangi 
įgyvendinat sanglaudos politikos 
priemones reikia atsižvelgti į daugybę 
veiksnių, kurie daro įtaką sprendimui 
pasilikti arba nepasilikti tam tikroje 
vietovėje, ir šie veiksniai yra susiję su 
patrauklumo trūkumu, pvz., prasta 
infrastruktūra, ribotomis galimybėmis 
naudotis viešosiomis paslaugomis, žemu 
sujungiamumo lygiu ir švietimo galimybių 
bei galimybių įsidarbinti trūkumu;

Or. en

Pakeitimas 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi nuo 2012 m. Sąjungoje 
fiksuojami neigiami natūralios gyventojų 
kaitos rodikliai1a; kadangi amžiaus 
mediana ES 28 valstybėse padidėjo nuo 
38,3 metų 2001 m. iki 43,1 metų 2018 m.; 
kadangi nuo 2010 m. mažėja darbingo 
amžiaus gyventojų ir prognozuojama, kad 
jų skaičius toliau mažės1b; kadangi 
tikėtina, kad per ateinančius 50 metų 
darbingo amžiaus gyventojų skaičius 
sumažės 18 proc.1c;
_________________
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1a Eurostato paskelbta gyventojų ir 
gyventojų skaičiaus pokyčių statistika, 
2020 m. liepos mėn. 
1b Europos Parlamento tyrimų tarnyba, 
„Demografinė Europos Sąjungos 
perspektyva“, 2020 m. kovo mėn., p. 3.
1c 2020 m. birželio mėn. Europos 
Komisijos ataskaita „Demografinių 
pokyčių poveikis“, p. 15.

Or. en

Pakeitimas 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi laisvas asmenų judėjimas 
daro poveikį ES demografinėms 
tendencijoms; kadangi dėl netolygumų ES 
darbuotojams gali tekti ieškoti darbo 
kitoje valstybėje narėje; kadangi dėl 
migracijos į miestus ir (arba) kitus 
regionus ar valstybes nares kai kuriose 
vietovėse vis sparčiau mažėja gyventojų 
skaičius;

Or. en

Pakeitimas 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi europiečiai gali gyventi 
ilgiau ir sveikiau, kadangi per 
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pastaruosius penkis dešimtmečius vyrų ir 
moterų tikėtina gyvenimo trukmė nuo 
gimimo pailgėjo maždaug dešimčia metų; 
kadangi 2070 m. vyrų tikėtina gyvenimo 
trukmė turėtų padidėti iki 86,1, o moterų – 
iki 90,3 metų1a;
_________________
1a Europos Komisijos ataskaita 
„Demografinių pokyčių poveikis“. 

Or. en

Pakeitimas 16
Anne Sander

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi kaimo vietovės yra ypač 
pažeidžiamos dėl šių demografinių 
pokyčių;

Or. fr

Pakeitimas 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi 2018 m. bendras 
priklausomybės dėl amžiaus santykis buvo 
54,6 proc., o pagyvenusių asmenų 
priklausomybės nuo darbingo amžiaus 
asmenų santykis siekė 30,5 proc.; kadangi 
prognozuojama, kad iki 2030 m. 
pagyvenusių asmenų priklausomybės nuo 
darbingo amžiaus asmenų santykis 
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pasieks 62 proc.2a; kadangi manoma, kad 
šiuo metu ES gyvena apie 100 mln. 
neįgaliųjų; kadangi apie ketvirtadalis 
Sąjungos gyventojų 2018 m. patyrė 
ilgalaikių apribojimų dėl sveikatos 
problemų; kadangi 2014 m. beveik pusė 
vyresnio amžiaus gyventojų pranešė apie 
sunkumus, susijusius su bent viena 
asmens priežiūros arba namų ūkio 
veikla2b;
_________________
2a Europos Parlamento tyrimų tarnybos 
dokumentas „Demografinė Europos 
Sąjungos perspektyva“ 2020 m. kovo 
mėn., p. 5–6.
2b Eurostatas, „Funkcinių ir veiklos 
apribojimų statistika“, 2019 m. lapkričio 
mėn.

Or. en

Pakeitimas 18
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi paaiškėjo, kad ilgą laiką 
daugiausia dėmesio skiriant 
konkurencingumui ir rinka 
grindžiamiems metodams nepavyko 
panaikinti skirtumų tarp valstybių narių ir 
regionų problemos, dėl kurios 
prarandama daug darbo vietų ir stiprėja 
ištisų regionų deindustrializacija; kadangi 
tik vykdant dideles viešąsias investicijas 
galima užtikrinti iš tiesų vienodą, tvarų ir 
teisingą vystymąsi, įskaitant kokybiškas 
darbo vietas, ir plataus užmojo socialinius 
ir aplinkosaugos tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl besitęsiančių 
demografinių tendencijų vyresnio 
amžiaus žmonių skurdas greičiausiai kels 
vis didesnį susirūpinimą; kadangi 2018 m. 
ES 27 15,5 proc. vyresnių nei 65 m. 
amžiaus asmenų kilo skurdo rizika1b; 
kadangi moterys dažniau patiria skurdą 
senatvėje;
_________________
1b Europos Komisijos ataskaita 
„Demografinių pokyčių poveikis“. 

Or. en

Pakeitimas 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi dėl neigiamų 
demografinių tendencijų reikia užtikrinti 
didesnį kartų solidarumą; kadangi 
siekiant visuose ES regionuose užtikrinti 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis reikės didinti nuotolinės 
priežiūros ir nuotolinės medicinos 
vaidmenį;

Or. en
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Pakeitimas 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi moterų tikėtina gyvenimo 
trukmė nuo gimimo yra 5,5 metų ilgesnė 
nei vyrų3a; kadangi moterims tenka 
neproporcinga formalios ir neformalios 
vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir 
neįgaliųjų priežiūros našta; kadangi 
trečdalis 20–64 metų amžiaus moterų, 
nedirba apmokamo darbo dėl šeiminių ar 
priežiūros pareigų (palyginti tik su 5 proc. 
tokių neaktyvių vyrų)3b; kadangi tai, kad 
daugiausia neformaliųjų slaugytojų yra 
moterys, ne tik neigiamai veikia moterų 
dalyvavimą darbo rinkoje – jos taip pat 
patiria ekonominę priklausomybę, skurdą 
ir socialinę atskirtį; kadangi kaimo 
vietovėse daug moterų ne tik vykdo 
svarbias šeimos ir priežiūros pareigas, bet 
ir remia šeimos verslo įmones žemės ūkio 
sektoriuje ir atlieka papildomą darbą, 
kuris dažnai lieka „nematomas“3c;
_________________
3a 2020 m. birželio mėn. Europos 
Komisijos ataskaita „Demografinių 
pokyčių poveikis“, p. 7.
3b EIGE, „2019 m. lyčių lygybės indeksas. 
Profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra“, 2020 m., p. 79. 
3c Europos Parlamento tyrimų tarnyba. 
„Europos Sąjungos demografinės 
perspektyvos“. 2020 m. kovo mėn., p. 15.

Or. en

Pakeitimas 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
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Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi kaimo vietovės ir žemės 
ūkio maisto produktų sektorius yra 
svarbūs socialinės struktūros ir tvarios ES 
ekonomikos užtikrinimo aspektai; 
kadangi žemės ūkio darbuotojai kaimo 
vietovėse, ypač vietovėse, kuriose esama 
demografinių trūkumų, susiduria su 
išskirtinai didesne skurdo ir socialinės 
atskirties rizika;

Or. en

Pakeitimas 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi netolygumai ES viduje 
didėja dėl griežto taupymo politikos, 
pramonės poliarizacijos ir turto 
centralizacijos; kadangi Europos Sąjunga 
turėtų patvirtinti tikrą socialinę ir 
pramonės politiką ir plataus užmojo 
ilgalaikes priemones, siekiant, kad 
vienodai vystytųsi visi Europos regionai ir 
būtų galima užtikrinti didėjančią socialinę 
konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel
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Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi vykstant demografiniams 
pokyčiams taip pat gali atsirasti galimybių 
ir naujų vystymosi perspektyvų, be kita ko, 
dėl kokybiško maisto paklausos, kaimo ir 
ekologinio turizmo arba dėl senjorų 
ekonomikos ir socialinių inovacijų;

Or. en

Pakeitimas 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi per pastarąjį dešimtmetį 
padidėjo namų ūkių, kuriuos sudaro 
vieniši suaugusieji, procentinė dalis; 
kadangi ši dalis ypač padidėjo kalbant 
apie vaikų neturinčių vienišų suaugusiųjų 
namų ūkius4a; kadangi 2019 m. moterų, 
gyvenančių namų ūkyje, kurį sudaro 
vienas asmuo, dalis sudarė net 40 proc. ir 
buvo daugiau nei dvigubai didesnė nei 
vyrų, kurie gyvena vieni, dalis4b;
_________________
4a Europos Komisijos ataskaita 
„Demografinių pokyčių poveikis“. 
Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, 
2020 m. birželio mėn., p. 21. 
4b 2020 m. birželio mėn. Europos 
Komisijos ataskaita „Demografinių 
pokyčių poveikis“, p. 11.

Or. en
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Pakeitimas 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi, siekdama tvariai spręsti 
demografines problemas, Sąjunga turėtų 
apsaugoti ir išplėsti viešųjų iniciatyvų ir 
investicijų vaidmenį, ypač strateginiuose 
sektoriuose, kurie laikomi pernelyg 
svarbiais, kad juos būtų galima palikti 
rinkos valiai;

Or. en

Pakeitimas 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi apibendrintuose 
duomenyse apie demografinius pokyčius 
nesimato didelių skirtumų tarp valstybių 
narių ir jų viduje; kadangi dėl 
demografinio nuosmukio kai kuriuose 
regionuose didėja esami netolygumai ir 
prastėja žmonių gyvenimo kokybė; 
kadangi didesnis demografinio 
nuosmukio poveikis juntamas regionuose, 
kurie jau ir taip atsilieka;

Or. en

Pakeitimas 28
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A f konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Af. kadangi siekiant spręsti 
demografines problemas reikia imtis 
koordinuotų veiksmų ir sukurti 
visapusišką politiką, įskaitant tikslines 
priemones užimtumo, socialinės 
apsaugos, sveikatos ir darbo saugos, 
švietimo ir įgūdžių srityse, kurioms 
suformuluoti ir pasiekti reikia laiko; 
kadangi reikia nedelsiant reaguoti į tam 
tikrą demografinių pokyčių poveikį 
labiausiai paveiktuose regionuose 
pasitelkiant Sąjungos priemones;

Or. en

Pakeitimas 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A g konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ag. kadangi COVID-19 pandemija 
atskleidė politinio atsako į demografinių 
pokyčių ES poveikį trūkumą, pvz., 
tinkamo būsto, kokybiškų priežiūros 
įstaigų ir pakankamų priežiūros ir 
paramos paslaugų trūkumą; kadangi 
kartų solidarumas yra labai svarbus 
veiksnys siekiant sėkmingai atsigauti po 
krizės ir sukurti teisingesnę, įtraukesnę ir 
atsparesnę visuomenę, kurioje būtų 
vienodai saugomos visų kartų asmenų 
žmogaus teisės, kurioje niekas nebūtų 
paliktas nuošalyje pereinant prie žaliosios 
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ekonomikos ir skaitmeninės ekonomikos 
ir kurioje pagrindinės paslaugos būtų 
viešos ir prieinamos visiems;

Or. en

Pakeitimas 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A h konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ah. kadangi demografinius pokyčius 
reikėtų laikyti ne tik grėsme, bet kaip 
pagirtino didesnio ilgaamžiškumo ir 
struktūrinių pokyčių, kurie turi būti 
socialiai tvarūs ir kuriais turi būti 
pripažįstamas, vertinamas ir 
išnaudojamas bet kokio amžiaus žmonių 
potencialas, rezultatu – siekiant šio tikslo 
reikia, kad dalyvautų visų atitinkamų 
lygmenų politikos formuotojai ir pilietinės 
visuomenės atstovai;

Or. en

Pakeitimas 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A i konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ai. kadangi tiek dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo, tiek dėl vidaus ir išorės 
migracijos ir toliau bus daromas poveikis 
gyventojų skaičiui Sąjungos, nacionaliniu 
ir regioniniu lygmenimis; kadangi 
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migraciją ir protų nutekėjimą dažnai 
lemia socialiniai ir ekonominiai skirtumai 
tarp šalių tiek pačioje Sąjungoje, tiek tarp 
ES ir trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A j konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aj. kadangi sanglaudos politikos 
priemonės yra pagrindinis viešųjų 
investicijų šaltinis ES: jos sudaro 
8,5 proc. valstybės kapitalo investicijų ES, 
41 proc. tokių investicijų ES 13 šalyse, o 
kai kuriose šalyse viršija 50 proc.5a;
_________________
5a Europos Komisijos ir Europos 
struktūrinių ir investicinių fondų 
duomenys, 2018 m. spalio mėn.

Or. en

Pakeitimas 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A k konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ak. kadangi draudžiama 
diskriminacija dėl lyties, religinių 
įsitikinimų, amžiaus, negalios ar 
seksualinės orientacijos, o tokio pobūdžio 
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diskriminacija yra pagrindinių Sąjungos 
vertybių pažeidimas;

Or. en

Pakeitimas 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A l konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Al. kadangi vykdant demografinių 
pokyčių valdymo priemones ir politiką 
jokiu būdu negalima pažeisti asmens 
reprodukcinių teisių;

Or. en

Pakeitimas 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
A m konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Am. kadangi investicijos į teisėmis 
grindžiamą, į žmones orientuotą ir 
įrodymais grindžiamą politiką, be kita ko, 
lytinės ir reprodukcinės sveikatos, lyčių 
lygybės, sveikatos priežiūros ir priežiūros 
paslaugų, taip pat infrastruktūros srityse, 
yra svarbūs demografinių problemų 
sprendimo aspektai;

Or. en
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Pakeitimas 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes;

B. kadangi Sąjungai svarbu nustatyti 
demografines problemas visose politikos 
srityse ir parengti jų sprendimo strategijas 
(demografinis integravimas), įskaitant 
Europos semestro procesą; kadangi 
Europos Parlamentas savo 2011 m. 
rezoliucijoje dėl demografinių pokyčių ir 
jų padarinių būsimai ES sanglaudos 
politikai ir 2017 m. rezoliucijoje dėl 
sanglaudos politikos priemonių taikymo 
regionuose reaguojant į demografinius 
pokyčius paragino naudoti visas turimas 
ES priemones, įskaitant sanglaudos 
politikos finansavimą, siekiant spręsti 
demografinių pokyčių keliamas 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 37
Antonius Manders

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes;

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes; kadangi ES 
turi atlikti pagrindinį vaidmenį remiant 
keitimąsi gerąja patirtimi visais valdymo 
lygmenimis ir rengiant gaires bei 
rekomendacijas, kaip užtikrinti vyresnio 
amžiaus žmonėms palankią aplinką;
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Or. en

Pakeitimas 38
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes;

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes; kadangi pagal 
SESV 174 straipsnį ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti didelių ir nuolatinių 
demografinių trūkumų turintiems 
regionams;

Or. en

Pakeitimas 39
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes;

B. kadangi ES svarbu, kad pirmiausia 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes, o imigracija, 
kaip šių problemų sprendimas, turi tapti 
tikrų demokratinių diskusijų objektu;

Or. fr

Pakeitimas 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
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B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes;

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į atitinkamas biudžeto eilutes, ir 
rinkti bei stebėti didelio masto patikimus 
statistinius duomenis ES lygmeniu 
siekiant parengti veiksmingus politikos 
sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į biudžeto eilutes;

B. kadangi dėl demografinės padėties 
kyla didelių padarinių ES socialinei, 
ekonominei ir teritorinei sanglaudai; 
kadangi ES svarbu, kad demografiniai 
klausimai atsispindėtų visose jos politikos 
srityse, įskaitant jų įtraukimą į biudžeto 
eilutes;

Or. en

Pakeitimas 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi ES svarbu, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, įskaitant jų 

B. kadangi ES būtina, kad 
demografiniai klausimai atsispindėtų 
visose jos politikos srityse, ypač pramonės 
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įtraukimą į biudžeto eilutes; ir darnaus vystymosi srityse, įskaitant jų 
įtraukimą į ilgalaikius prioritetus ir į 
biudžeto eilutes;

Or. en

Pakeitimas 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi demografinių problemų 
negalima išspręsti nepriėmus Sąjungos 
pramonės strategijos, kuria būtų 
užtikrinamos viešosios investicijos, 
kokybiškos darbo vietos, viešieji 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, viešasis 
švietimas, kuriuo būtų skatinamas 
vienodas vystymasis ir tvarumas;

Or. en

Pakeitimas 44
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi visas politikos priemones, 
kuriomis atsižvelgiama į demografines 
galimybes ir sprendžiamos demografinės 
problemos, reikia grįsti faktais, jos turi 
būti orientuotos į žmones ir grindžiamos 
teisėmis ir visų pirma jomis turi būti 
gerbiamos atskirų asmenų reprodukcinės 
teisės;

Or. en
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Pakeitimas 45
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi būtina investuoti į 
mokslinius tyrimus, duomenų rinkimą ir 
keitimąsi geriausia patirtimi siekiant rasti 
naujoviškus ir perspektyvius 
demografinių problemų sprendimus;

Or. en

Pakeitimas 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Nuomonės projektas
B a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi apibrėžiant ir vykdant visą 
Sąjungos politiką ir veiklą, užtikrinamas 
aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 47
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. kadangi nėra tinkamai 
pripažįstama vaikų turinčių šeimų svarba 
visos socialinės sistemos 
tvarumui. Kadangi parama šeimoms, 
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įskaitant esamą vaikų priežiūros 
infrastruktūrą, pagalba vienišų tėvų 
šeimoms, šeimoms, turinčioms neįgalių 
vaikų, arba tinkama finansinė parama 
vaiko priežiūros paslaugoms, teikiamoms 
motinystės ir vaiko priežiūros atostogų 
metu, gali padėti kovoti su neigiamomis 
demografinėmis tendencijomis. Kadangi 
teisingas ir tinkamas vaikų auginimo per 
motinystės ir vaiko priežiūros atostogas 
vertės perkėlimas į pensijų sistemas yra 
vienas iš veiksmingų būdų įvertinti vaikų 
priežiūros vertę socialinės sistemos 
tvarumui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš svarbiausių iššūkių, su 
kuriuo susiduria daugelis Sąjungos 
regionų, ypač kalbant apie ilgalaikį 
nedarbą ir dirbančiųjų skurdą; kadangi 
per 2008 m. ekonomikos ir finansų krizę 
jaunimui jau teko neproporcingai didelė 
naštos dalis; kadangi Sąjunga turi priimti 
tvarių sprendimų ir užtikrinti kartų 
solidarumą, kad ji galėtų įveikti COVID-
19 krizę ir būsimas krizes;

Or. en

Pakeitimas 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela
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Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose; kadangi reikėtų aktyviau 
naudotis struktūriniais ir investicijų 
fondais siekiant didinti jaunimo ir 
vyresnio amžiaus žmonių galimybes 
įsidarbinti bei jų stabilumą darbo rinkoje, 
ypatingą dėmesį skiriant kaimo ir 
atokiems regionams, kuriuose labiausiai 
sumažėjo gyventojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 50
Antonius Manders

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose; kadangi esant darbo vietų ir 
galimybių, taip pat teikiant kokybiškas 
viešąsias ir privačiąsias paslaugas gerėja 
gyvenimo kokybė ES regionuose ir jie gali 
lengviau kovoti su gyventojų skaičiaus 
mažėjimu;

Or. en

Pakeitimas 51
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose, o rinkų atvėrimo nesąžiningai 
konkurencijai politika iš dalies prisidėjo 
prie to, kad šios rinkos atsidūrė kritinėje 
padėtyje;

Or. fr

Pakeitimas 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES; 
kadangi esant darbo vietų ir galimybių, 
taip pat teikiant kokybiškas viešąsias 
paslaugas stiprėja kaimo vietovės ir dėl to 
jos gali sustabdyti savo gyventojų 
skaičiaus mažėjimą;

Or. en

Pakeitimas 53
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus žmonių nelygybe, 
atskirtimi ir nedarbu tebėra vienas iš 
didžiausių iššūkių ES regionuose; kadangi 
dėl neigiamų demografinių pokyčių didėja 
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poreikis užtikrinti didesnį kartų 
solidarumą;

Or. en

Pakeitimas 54
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose;

C. kadangi kova su jaunimo ir 
vyresnio amžiaus darbuotojų nedarbu 
tebėra vienas iš didžiausių iššūkių ES 
regionuose; kadangi dėl COVID-19 
pandemijos ES labai padidėjo jaunimo 
nedarbo lygis;

Or. en

Pakeitimas 55
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi didinant darbo rinkos 
įtraukumą, atsižvelgiant į konkrečius kai 
kurių grupių, pvz., neįgaliųjų ar vyresnio 
amžiaus darbuotojų, norinčių išlikti 
aktyviais darbo rinkoje, poreikius, galima 
sušvelninti neigiamus dėl demografinių 
pokyčių atsirandančius pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 56
Tatjana Ždanoka
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Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi užimtumas ne visada 
užtikrina tinkamą gyvenimo lygį; kadangi 
gerokai didėja dirbančiųjų skurdas; 
kadangi vis dar labai sunku pasiekti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą; kadangi ne visada tinkamai 
užtikrinama galimybė pasinaudoti 
atostogomis dėl šeiminių priežasčių ir 
lanksčiomis darbo sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi teisingo ir tvaraus 
gamybos modelio, kurį įgyvendinant 
daugiausia dėmesio skiriama teritorinei 
sanglaudai, pagrindą turėtų sudaryti 
darbuotojai, jų atstovai ir profesinės 
sąjungos, taip pat darbuotojų interesai ir 
ilgalaikė patirtis, siekiant užtikrinti 
demokratinį veikimą;

Or. en

Pakeitimas 58
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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Ca. kadangi bendra demografinė 
politika, įgyvendinama pagal Lisabonos 
sutartį, būtų itin svarbus veiksnys siekiant 
pakeisti dabartines demografines 
tendencijas, skatinti teritorinę, ekonominę 
ir socialinę sanglaudą ir mažinti nedarbą 
ES;

Or. en

Pakeitimas 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Cb. kadangi COVID-19 protrūkis daro 
poveikį demografinėms tendencijoms; 
kadangi viešąjį atsaką į pandemiją reikėtų 
grįsti netolygumų panaikinimu ir 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
stiprinimu; kadangi dėl vėlesnės valstybės 
paramos privačioms įmonėms priemonių, 
kurių įgyvendinimą palengvina laikinos 
lankstumo priemonės, susijusios su 
valstybės pagalbos taisyklėmis, ir masiniai 
atleidimai iš darbo, gali padidėti 
netolygumai tarp regionų ir paaiškėti, kad 
tikrai reikia taikyti kokybiškų darbo vietų 
užtikrinimo politiką tiek atkūrimo, tiek 
atstatymo etapais;

Or. en

Pakeitimas 60
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
C b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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Cb. kadangi lyčių lygybė yra 
pagrindinė teisė, bendra ES vertybė ir 
būtina sąlyga ES ekonomikos augimo, 
užimtumo ir socialinės sanglaudos 
tikslams pasiekti; kadangi moterims 
gresia didesnė skurdo ir socialinės 
atskirties rizika, palyginti su vyrais, ypač 
jei jos yra vyresnės nei 60 metų amžiaus;

Or. en

Pakeitimas 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. ragina Europos Komisiją parengti 
Europos demografinių pokyčių strategiją, 
kurioje būtų numatytas visapusiškas ir 
integruotas požiūris į demografinių 
problemų ir trūkumų sprendimą, kaip 
nurodyta SESV 174 straipsnyje, taip 
apsaugant ekonomiką ir užtikrinant 
pažeidžiamų grupių socialinę įtrauktį bei 
darbo vietų kūrimą ES regionuose;

Or. en

Pakeitimas 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais siekiant didinti 
vietovių, kuriose esama didelių ir 
nuolatinių demografinių trūkumų, 
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erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones;

patrauklumą, o ypač Europos regioninės 
plėtros fondu (ERPF) ir Europos socialiniu 
fondu (ESF), kad viešosios erdvės būtų 
prieinamos vaikams, vyresnio amžiaus 
žmonėms ir specialiųjų poreikių turintiems 
asmenims, įskaitant neįgaliuosius, laikantis 
Europos prieinamumo akto nuostatų; 
pabrėžia, kad reikia užtikrinti ekonominę 
ir socialinę neįgalių darbuotojų 
integraciją ir kovoti su visų formų 
diskriminacija siekiant sukurti įtraukesnę 
darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 63
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 
erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones;

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 
erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti 
visapusišką aktyvių piliečių dalyvavimą 
demokratiniame procese; taip pat 
pabrėžia, kad svarbu, jog dalyvautų 
atitinkami NVO atstovai ir 
suinteresuotieji subjektai;

Or. en

Pakeitimas 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
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1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir 
Europos socialiniu fondu (ESF), kad 
viešosios erdvės būtų prieinamos 
specialiųjų poreikių turintiems asmenims, 
įskaitant neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio 
amžiaus žmones;

1. ragina valstybes nares integruoti 
demografines problemas ir atidžiai 
planuoti naudojimąsi sanglaudos fondais, 
ypač Europos regioninės plėtros fondu 
(ERPF) ,Europos socialiniu fondu (ESF) ir 
būsimuoju „Europos socialiniu fondu +“, 
siekiant spręsti demografinių pokyčių 
problemą teisėmis grindžiamu ir 
socialiniu požiūriu teisingu būdu, 
daugiausia dėmesio skiriant 
pažeidžiamoms arba nepalankioje 
padėtyje esančioms grupėms, įskaitant 
neįgaliuosius, vienišus tėvus, vaikus ir 
vyresnio amžiaus žmones;

Or. en

Pakeitimas 65
Antonius Manders

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 
erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones;

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad būtų pagerinta 
visų žmonių gyvenimo kokybė viešosiose 
erdvėse, ypač ES regionuose, ir kad 
viešosios erdvės būtų prieinamos 
specialiųjų poreikių turintiems asmenims, 
įskaitant neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio 
amžiaus žmones;

Or. en

Pakeitimas 66
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli
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Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 
erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones;

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 
erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones, ir kad Sąjungoje būtų skatinamos 
prieinamos, įperkamos ir atsparios 
sveikatos priežiūros sistemos;

Or. en

Pakeitimas 67
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina valstybes nares naudotis 
sanglaudos fondais, ypač Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF) ir Europos 
socialiniu fondu (ESF), kad viešosios 
erdvės būtų prieinamos specialiųjų 
poreikių turintiems asmenims, įskaitant 
neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio amžiaus 
žmones;

1. ragina valstybes nares naudotis 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemone ir sanglaudos fondais, 
ypač Europos regioninės plėtros fondu 
(ERPF) ir Europos socialiniu fondu (ESF), 
kad būtų skatinama teritorinė sanglauda 
ir kad viešosios erdvės būtų prieinamos 
specialiųjų poreikių turintiems asmenims, 
įskaitant neįgaliuosius, vaikus ir vyresnio 
amžiaus žmones;

Or. en

Pakeitimas 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz
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Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl priemonės REACT-EU, 
kuria siekiama 2014–2020 m. laikotarpiu 
padidinti ERPF, ESF ir EPLSAF 
finansavimą; vis tik yra labai susirūpinęs 
dėl to, kad šio laikino finansavimo 
nepakanka siekiant kovoti su socialiniu 
COVID-19 krizės aspektu, įskaitant 
aktualiausias demografines problemas; 
ragina Komisiją užtikrinti pakankamą 
lankstumą ir sumažinti nereikalingą 
administracinę naštą naudojant šias lėšas, 
kartu atidžiai stebint jų veiksmingumą ir 
socialinį poveikį bei teikiant apie juos 
ataskaitas;

Or. en

Pakeitimas 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad į ES politiką reikia 
įtraukti viešųjų investicijų strategijas, 
kuriomis skatinamas kokybiškas 
užimtumas ir gamybos galimybės visoje 
Sąjungoje, siekiant remti vienodą ir tvarų 
visų ES regionų vystymąsi, ypač tokiuose 
strateginiuose sektoriuose kaip sveikatos 
priežiūra, skaitmeninimas ir energetika; 
ragina Komisiją skatinti naudotis 
viešosiomis investicijomis siekiant kurti 
kokybiškas darbo vietas ir įgyvendinti 
plataus užmojo socialinius ir aplinkos 
apsaugos tikslus;

Or. en
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Pakeitimas 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares skirti 
investicijų sveikatos prevencijos ir 
propagavimo kampanijoms, 
infrastruktūrai, ankstyvai diagnostikai ir 
ilgalaikės priežiūros socialinei apsaugai 
siekiant patenkinti augančią paklausą ir 
užtikrinti, kad kiekvienas asmuo turėtų 
teisę laiku gauti įperkamą, prevencinę ir 
gydomąją geros kokybės sveikatos 
priežiūrą, kaip įtvirtinta Europos 
socialinių teisių ramstyje;

Or. en

Pakeitimas 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pripažįsta, kad sanglaudos politika 
ir BŽŪP galėtų atlikti svarbų vaidmenį 
skatinant ir didinant moterų galimybes 
įsidarbinti ir jų įtrauktį su demografine 
padėtimi susijusių problemų turinčiose 
kaimo ir atokiose vietovėse, taip pat 
ragina valstybes nares šiuo tikslu geriau 
panaudoti atitinkamas lėšas;

Or. en

Pakeitimas 72
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad sanglaudos fondų lėšomis 
finansuojami produktai ir paslaugos būtų 
prieinami specialiųjų poreikių turintiems 
asmenims, vadovaujantis tinkamumo 
visiems koncepcija;

Or. pl

Pakeitimas 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad nuolat kintančios 
skaitmeninės technologijos daro esminį 
poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui, 
todėl pabrėžia, kad mokyklose, ligoninėse 
ir visose kitose atitinkamose viešųjų 
ir (arba) privačių paslaugų įstaigose 
reikia įdiegti didelės spartos plačiajuostį 
ryšį ir jas aprūpinti gyvybiškai svarbia bei 
šiuolaikiška technologine įranga, be kita 
ko, plėtojant e. valdymą, siekiant 
užtikrinti, kad kaimo ir atokiose vietovėse 
gyvenantys žmonės turėtų pakankamai 
galimybių gyventi normalų gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)



PE657.233v01-00 42/74 AM\1212531LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad reikia remti teisingą 
pertvarką, ir mano, kad gerai parengtas ir 
tinkamai finansuojamas Teisingos 
pertvarkos mechanizmas, įskaitant 
plataus užmojo Teisingos pertvarkos 
fondą, būtų svarbi priemonė siekiant 
lengviau įgyvendinti šią pertvarką ir 
pasiekti plataus užmojo klimato tikslus, 
kartu sprendžiant socialinio ir teritorinio 
poveikio klausimus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. ragina pasiūlyme dėl 2021–
2027 m. DFP gerokai padidinti ESF+ 
biudžetą;

Or. en

Pakeitimas 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pabrėžia, kad neigiamą 
demografinių pokyčių poveikį reikia 
šalinti naudojantis teisėmis grindžiamu ir 
socialiniu požiūriu teisingu būdu, 
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laikantis Europos socialinių teisių 
ramsčio principų ir ypatingą dėmesį 
skiriant struktūrinėms reformoms, 
kuriomis siekiama įtraukesnės darbo 
rinkos, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir 
galimybių įsidarbinti mažiau 
išsivysčiusiose vietovėse arba regionuose, 
kuriuose gresia gyventojų skaičiaus 
mažėjimas, ir atokiausiose teritorijose; 
šiuo atžvilgiu pabrėžia nuolatinio 
darbuotojų perkvalifikavimo ir 
kvalifikacijos kėlimo, vyresnio amžiaus 
žmonėms palankios darbo aplinkos, taip 
pat darbuotojų sveikatos ir saugos svarbą 
siekiant užtikrinti, kad žmonės galėtų 
dirbti, kol sulauks teisės aktais nustatyto 
pensinio amžiaus; pabrėžia, kad reikia 
skatinti kolektyvines derybas ir didinti 
kolektyvinių derybų aprėptį siekiant 
visiems asmenims užtikrinti deramas 
darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. pabrėžia, kad reikia spręsti 
priklausomybės dėl amžiaus santykio 
problemą mažinant ilgalaikį nedarbą ir 
dirbančiųjų skurdą, taip pat jaunimo ir 
pagyvenusių žmonių nedarbą; primena, 
kad galimybė visiems asmenims naudotis 
įperkamomis vaikų priežiūros ir kitomis 
priežiūros bei paramos paslaugomis yra 
būtina sąlyga daugeliui žmonių, ypač 
moterims ir vienišiems tėvams, kad jie 
galėtų tapti ekonomiškai aktyvūs ar tokie 
išlikti ir siekiant užtikrinti sveiką 
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gyvenimo ir darbo pusiausvyrą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1e. ragina Komisiją lyčių aspektą 
įtraukti į visas su demografiniais 
pokyčiais susijusias priemones ir politiką, 
be kita ko, į būsimą Žaliąją knygą dėl 
senėjimo ir ilgalaikės kaimo vietovių 
vizijos; pakartoja, kad būtina panaikinti 
vyrų ir moterų užimtumo, darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumą; ragina 
valstybes nares naudoti sanglaudos fondų 
lėšas siekiant padidinti moterų užimtumo 
ir įtraukties lygį, ypač mažiau 
išsivysčiusiose ir kaimo vietovėse, 
daugiausia dėmesio skiriant vyresnio 
amžiaus moterų grįžimo į darbo rinką 
poreikiams;

Or. en

Pakeitimas 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1f. pabrėžia, kad investicijos į teisėmis 
grindžiamą, į žmones orientuotą ir 
įrodymais grindžiamą politiką, be kita ko, 
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lytinės ir reprodukcinės sveikatos, lyčių 
lygybės, sveikatos priežiūros ir priežiūros 
paslaugų, taip pat infrastruktūros srityse, 
yra svarbūs demografinių problemų 
sprendimo aspektai;

Or. en

Pakeitimas 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
1 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1g. ragina Komisiją skatinti 
ekonominę ir socialinę sanglaudą ir 
integruotą požiūrį į demografinių pokyčių 
problemos sprendimą, kad panaikinus 
neigiamų demografinių pokyčių poveikį 
vienoje valstybėje narėje ar regione 
nebūtų pakenkta kitoms valstybėms 
narėms ar regionams; atkreipia dėmesį, 
kad skirtinguose regionuose ir įvairių 
rūšių bendruomenėse esama didelių 
minimalių pajamų ir pensijų, kuriomis 
užtikrinamas orus gyvenimas, 
absoliučiųjų verčių skirtumų; pabrėžia, 
kad kuriant ir įgyvendinant politiką bei 
konkrečias priemones svarbu skatinti 
socialinę įtrauktį bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais, pilietine 
visuomene, regionų ir vietos valdžios 
institucijomis ir vietos gyventojais;

Or. en

Pakeitimas 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Nuomonės projektas
1 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1h. pabrėžia, kad reikia teikti paramos 
ir konsultavimo paslaugas, kuriomis 
žmonėms būtų suteikta gyvenimo ciklo 
perspektyva ir kovojama su struktūriniu 
diskriminavimu dėl amžiaus, ypač 
užimtumo srityje6a; ragina remti 
nacionalines valstybines užimtumo 
tarnybas ir Europos valstybinių užimtumo 
tarnybų tinklą, ypač jų pastangas remti 
ilgą laiką neaktyvius ir vyresnio amžiaus 
darbo ieškančius asmenis;
_________________
6a EBPO, „Demografiniai pokyčiai ir 
vietos plėtra: mažėjimas, atkūrimas ir 
socialinė dinamika“, 2012 m., p. 14.

Or. en

Pakeitimas 82
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Nuomonės projektas
1 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1i. raina valstybes nares pripažinti 
neformalios priežiūros vertę ir pagerinti 
neformalių slaugytojų socialinę apsaugą 
bei jiems teikiamą paramą;

Or. en

Pakeitimas 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz
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Nuomonės projektas
1 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1j. ragina parengti pagrindų direktyvą 
dėl ilgalaikės priežiūros, kurioje būtų 
nustatyti pagrindiniai principai ir 
įrodymais pagrįsti kriterijai, taikomi 
prieinamoms kokybiškoms ilgalaikės 
priežiūros ir paramos paslaugoms visoje 
ES, ir kurią taikant taip pat būtų galima 
paprasčiau įgyvendinti alternatyvius 
metodus, skatinant perėjimą prie į asmenį 
orientuotų ir bendruomeninių paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Nuomonės projektas
1 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1k. ragina Komisiją labiau remti 
nacionalinių ir vietos valdžios institucijų 
migracijos ir įtraukties politiką, ypač 
koordinuojant politiką, keičiantis žiniomis 
ir teikiant finansinę paramą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares gerinti 
migrantų, ypač migrančių moterų, 
galimybes įgyti išsilavinimą ir patekti į 
darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, 
kuriose didelis senėjimo lygis, didelė 
kaimiškų gyvenviečių dalis ir mažėjantis 
gyventojų skaičius;

2. ragina valstybes nares naudoti 
ERPF išteklius kovojant su transporto 
izoliacija ir gerinant skaitmeninę ir 
telekomunikacijų infrastruktūrą, visų 
pirma plačiajuostį ryšį ir interneto ryšį 
kaimo, periferinėse ir atokiose vietovėse, 
kuriose didelis senėjimo lygis, ir 
susiduriama su protų nutekėjimu, o tokia 
infrastruktūra turėtų būti prieinama 
visiems asmenims, siekiant pasinaudoti 
žaliosios, novatoriškos ir skaitmeninės 
ekonomikos teikiamu potencialu, 
užtikrinti prieigą prie kokybiškų paslaugų 
ir skatinti įmonių įsisteigimą ir žmonių, 
ypač jaunimo, įsikūrimą šiose vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 86
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, kuriose 
didelis senėjimo lygis, didelė kaimiškų 
gyvenviečių dalis ir mažėjantis gyventojų 
skaičius;

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, kuriose 
didelis senėjimo lygis, didelė kaimiškų 
gyvenviečių dalis ir mažėjantis gyventojų 
skaičius, bet pabrėžia tai, jog integruota 
ekonominė euro, kaip bendros valiutos, 
zona de fakto reiškia darbuotojų judumą 
Europos Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 87
Tatjana Ždanoka
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, kuriose 
didelis senėjimo lygis, didelė kaimiškų 
gyvenviečių dalis ir mažėjantis gyventojų 
skaičius;

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, kuriose 
didelis senėjimo lygis, didelė kaimiškų 
gyvenviečių dalis ir mažėjantis gyventojų 
skaičius siekiant didinti gerovę, išvengti 
medicinos paslaugų trūkumo, sudaryti 
sąlygas naudotis viešosiomis paslaugomis 
ir didinti užimtumo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, 
kuriose didelis senėjimo lygis, didelė 
kaimiškų gyvenviečių dalis ir mažėjantis 
gyventojų skaičius;

2. ragina valstybes nares naudoti 
ERPF išteklius siekiant gerinti transporto 
ir telekomunikacijų infrastruktūrą ir remti 
savarankišką gyvenimą ir judumą, ypač 
vietovėse, kuriose didelis senėjimo lygis, 
kurios yra mažiau išsivysčiusios ir kuriose 
mažėja gyventojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 89
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, kuriose 
didelis senėjimo lygis, didelė kaimiškų 
gyvenviečių dalis ir mažėjantis gyventojų 
skaičius;

2. ragina labiau įtraukti ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės ir ERPF išteklius į transporto ir 
telekomunikacijų infrastruktūros gerinimą 
vietovėse, kuriose didelis senėjimo lygis, 
didelė kaimiškų gyvenviečių dalis, aukštas 
jaunimo nedarbo lygis ir mažėjantis 
gyventojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 90
Antonius Manders

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, kuriose 
didelis senėjimo lygis, didelė kaimiškų 
gyvenviečių dalis ir mažėjantis gyventojų 
skaičius;

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir fiksuotojo ir 
judriojo ryšio telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą ES regionuose, 
kuriuose didelis senėjimo lygis, didelė 
kaimiškų gyvenviečių dalis ir mažėjantis 
gyventojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina labiau įtraukti ERPF 
išteklius į transporto ir telekomunikacijų 
infrastruktūros gerinimą vietovėse, 
kuriose didelis senėjimo lygis, didelė 
kaimiškų gyvenviečių dalis ir mažėjantis 

2. ragina valstybes nares naudoti 
ERPF išteklius į viešojo transporto ir 
viešųjų jungčių infrastruktūrų gerinimą 
vietovėse, kuriose didelis senėjimo 
ir (arba) nedarbo lygis, ir mažėjantis 
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gyventojų skaičius; gyventojų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina remti infrastruktūros ir 
plėtros iniciatyvas, socialines paslaugas ir 
švietimo bei mokymo įstaigų plėtrą 
mažose bendruomenėse atokiose kaimo 
vietovėse, kuriose susiduriama su 
gyventojų skaičiaus mažėjimu ir 
senėjimu;

Or. hu

Pakeitimas 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad skaitmeninė 
infrastruktūra ir junglumas atlieka esminį 
vaidmenį užkertant kelią skaitmeninei 
atskirčiai, izoliacijai ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimui; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad labai svarbu visoje ES remti 
platesnį įmonių naudojimąsi darbo iš 
namų sistemomis, nes tai gali būti 
priemonė verslui išsaugoti, vietos 
bendruomenėms stiprinti ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimo problemai kaimo 
vietovėse spręsti; ragina Komisiją 
pasiūlyti teisės aktų sistemą siekiant 
reglamentuoti būtiniausius ir aiškius 



PE657.233v01-00 52/74 AM\1212531LT.docx

LT

nuotolinio darbo standartus ir sąlygas 
visoje ES, taip pat užtikrinti deramas 
darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 94
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad ilgėjant gyvenimo 
trukmei nuo gimimo didėja spaudimas 
ilgalaikės priežiūros paslaugoms, kurios 
buvo sukurtos esant skirtingomis 
demografinėmis aplinkybėmis ir kurios 
šiuo metu turi atitikti vyresnio amžiaus 
žmonių visuomenės sveikatos ir priežiūros 
poreikius; todėl prašo šiam tikslui skirti 
daugiau išteklių šiems padidėjusiems 
poreikiams patenkinti;

Or. en

Pakeitimas 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad tikėtina, jog 
sveikatos priežiūros specialistų paklausa 
didės, o kai kuriose geografinėse vietovėse 
jau trūksta sveikatos priežiūros 
darbuotojų; ragina valstybes nares spręsti 
šio trūkumo problemą investuojant į 
įgūdžius ir didinant sveikatos priežiūros 
profesijų patrauklumą, ypatingą dėmesį 
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skiriant kaimo ir atokioms vietovėms;

Or. en

Pakeitimas 96
Margarita de la Pisa Carrión

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina skatinti šeimų perkėlimą į 
kaimo vietoves, t. y. prieinamesniu būdu 
investuoti į tinkamus prieigos kelius, 
švietimo ir sveikatos priežiūros 
infrastruktūrą, taip pat skatinti socialinę, 
kultūrinę ir sporto veiklą, kuria būtų 
skatinama sveikesnė gyvenimo kokybė ir 
kuri būtų optimali vaikų vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 97
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. reiškia susirūpinimą dėl Europos 
jaunimo migracijos srautų iš kaimo 
vietovių į miestus ir trečiąsias šalis; 
pabrėžia, kad siekiant spręsti su šiais 
migracijos modeliais susijusias problemas 
ir užkirsti kelią darbingo amžiaus 
gyventojų skaičiaus mažėjimui, būtina 
suteikti galimybių jaunimui gimtosiose 
vietovėse; pažymi, kad jei į šią padėtį 
nebus tinkamai reaguojama, bet koks 
galimas gimstamumo padidėjimas tik lems 
migracijos didėjimą;

Or. en
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Pakeitimas 98
Antonius Manders

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

3. ragina labiau sutelkti ir pažangiai 
derinti Europos socialinio fondo, 
nacionalinius ir vietos išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi; todėl 
ragina sukurti prieinamų ir įperkamų 
galimybių įgyti skaitmeninių įgūdžių tokiu 
būdu, kuris būtų pritaikytas vyresnio 
amžiaus žmonių poreikiams, be kita ko, 
didinant paramą pačių vyresnio amžiaus 
savanorių ekspertų iniciatyvoms, pvz., 
pasitelkiant Europos vyresniųjų ekspertų 
tarnybų konfederaciją;

Or. en

Pakeitimas 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

3. ragina valstybes nares labiau 
sutelkti Europos socialinio fondo išteklius 
siekiant veiksmingai kovoti su 
skaitmeniniu atotrūkiu ir ypač su jaunimo, 
vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų 
skaitmenine atskirtimi, taip pat užtikrinti 
prieigą prie skaitmeninių priemonių; todėl 
ragina sukurti prieinamų ir įperkamų 
galimybių įgyti skaitmeninių įgūdžių tokiu 
būdu, kuris būtų pritaikytas vyresnio 
amžiaus žmonių poreikiams; atkreipia 
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dėmesį į tai, kad atsiras daugiau 
galimybių sėkmingai įgyvendinti šias 
iniciatyvas tuo atveju, jei jos bus susietos 
su galimybėmis vykti kartų mainams;

Or. en

Pakeitimas 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius, juos derinant su 
nacionalinėmis ir vietos investicijomis, 
siekiant veiksmingai kovoti su 
skaitmeniniu atotrūkiu ir ypač su vyresnio 
amžiaus žmonių skaitmenine atskirtimi; 
pabrėžia, kad svarbu išplėsti skaitmeninių 
įgūdžių programas siekiant, kad jos būtų 
taikomos ir vyresniems nei pensinio 
amžiaus gyventojams; ragina integruoti 
demografines problemas į Teisingos 
pertvarkos fondą, visų pirma siekiant 
spręsti socialinės atskirties, skaitmeninės 
atskirties ir energijos nepritekliaus 
problemas;

Or. en

Pakeitimas 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 3. ragina labiau sutelkti Europos 
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socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

socialinio fondo išteklius siekiant kovoti su 
socialine atskirtimi ir materialiniu 
nepritekliumi bei veiksmingai kovoti su 
skaitmeniniu atotrūkiu ir ypač su 
pažeidžiamų asmenų, atokių vietovių ir 
vyresnio amžiaus žmonių skaitmenine 
atskirtimi; šiuo požiūriu mano, kad būtų 
galima skatinti skaitmeninimą, 
robotizaciją ir dirbtinio intelekto 
naudojimą siekiant didinti vyresnio 
amžiaus žmonių savarankiškumą, taip pat 
gerinti jų gyvenimo ir sveikatos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 102
Miriam Lexmann

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi; ragina 
labiau remti lanksčius darbo metodus, 
kurie leistų žmonėms geriau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą arba 
derinti savo darbo pareigas su priežiūros 
pareigomis; pažymi, kad per COVID-19 
krizę paaiškėjo, jog teikiant tinkamą 
paramą šį uždavinį galima įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi; ragina 
valstybes nares palengvinti socialiniu 
požiūriu teisingą perėjimą prie 
skaitmeninių technologijų ir užtikrinti, 
kad visi piliečiai turėtų teisę ir galimybę 
naudotis įperkama ryšių infrastruktūra;

Or. en

Pakeitimas 104
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač kaimo vietovėse bei su 
vyresnio amžiaus žmonių skaitmenine 
atskirtimi, kartu pripažįstant, kad Europos 
Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programa (EaSI) yra svarbi 
finansuojant ilgalaikę priežiūrą;;

Or. en

Pakeitimas 105
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 

3. ragina labiau sutelkti Europos 
socialinio fondo išteklius siekiant 
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veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių skaitmenine atskirtimi;

veiksmingai kovoti su skaitmeniniu 
atotrūkiu ir ypač su vyresnio amžiaus 
žmonių bei nepalankiausioje padėtyje 
esančių asmenų, pvz., skurstančiuose 
namų ūkiuose gyvenančių šeimų, 
skaitmenine atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad siekiant sudaryti 
sąlygas jauniems ir vyresnio amžiaus 
žmonėms dirbti, mokytis ir aktyviai 
dalyvauti šiuolaikinės visuomenės 
veikloje, jiems reikia suteikti galimybę 
įgyti bent bazinius skaitmeninius 
įgūdžius; be to, reikia užtikrinti gerą 
interneto prieigą, nes tai būtina norint 
palaikyti ryšius ir atlikti darbą, ypač 
vykstant COVID-19 pandemijai;

Or. hu

Pakeitimas 107
Antonius Manders

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Europos Komisiją, siekiant 
iš esmės pagerinti ir sustiprinti vyresnio 
amžiaus žmonių atstovavimą ES 
teisėkūros procese ir sukurti į esamą ES 
jaunimo parlamentą panašią struktūrą, 
apsvarstyti galimybę skirti ESF 
finansavimą patyrusių vyresnio amžiaus 
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savanorių „Europos vyresnio amžiaus 
žmonių parlamentui“, kuris patartų ES 
teisės aktų leidėjams ES teisės aktų 
projektų ir reglamentų poveikio 
vyresniems žmonėms klausimais, taip pat 
galimybę prisidėti prie to, kad vyresnio 
amžiaus žmonės daugiau žinotų apie ES 
ir ją remtų;

Or. en

Pakeitimas 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina sanglaudos fondų lėšas 
derinti su valstybių narių lėšomis siekiant 
įgyvendinti visapusiškas priemones, 
kuriomis būtų gerinamas socialinių 
paslaugų, kuriomis reaguojama į 
demografinius pokyčius, prieinamumas ir 
galimybė jomis pasinaudoti;

Or. pl

Pakeitimas 109
Antonius Manders

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją padidinti savo 
įsipareigojimus, pvz., įgyvendinant 
programą „Kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka“ (KGPA), kuri yra 
svarbi iniciatyva skatinant senjorų 
ekonomiką ES, siekiant, kad vyresnio 
amžiaus ir priklausomi asmenys galėtų 
ilgiau gyventi namuose savo pažįstamoje 
aplinkoje, be kita ko, naudodamiesi namų 
automatizacija, į žmones orientuotomis 
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IRT, dirbtiniu intelektu bei nuolat 
keisdamiesi geriausia patirtimi visoje ES;

Or. en

Pakeitimas 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką.

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami piliečių kvalifikacijos 
kėlimą ir perkvalifkavimą siekiant, kad jie 
atitiktų darbo rinkos poreikius, verslumo 
įgūdžius ir senjorų ekonomiką; šiuo 
atžvilgiu palankiai vertina atnaujintą 
Europos įgūdžių darbotvarkę, kuri gali 
padėti spręsti kvalifikuotų darbuotojų 
trūkumo problemą atsiliekančiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami kokybiškų darbo vietų 
kūrimą mažiausiai išsivysčiusiose 
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verslumą ir senjorų ekonomiką. vietovėse, mažų garantijų darbo vietų ir 
dirbančiųjų skurdo mažinimą ir socialinės 
atskirties panaikinimą;

Or. en

Pakeitimas 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką.

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą, stiprindami mokslinius tyrimus, 
žmogiškąjį kapitalą, inovacijų pajėgumus 
ir senjorų ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 113
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką.

4. pabrėžia, kad regionai ir 
savivaldybės, atsižvelgdami į 
demografinius pokyčius, turėtų aktyviau 
naudotis Europos struktūriniais ir 
investicijų fondais, visų pirma skatindami 
teritorinę sanglaudą, remdami mokymo 
programas, verslumą, MVĮ ir senjorų 
ekonomiką.

Or. en
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Pakeitimas 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką.

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografines problemas, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
tarpregioninius projektus ir informacijos 
mainus, verslumą ir senjorų ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 115
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką.

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami švietimo, mokymo ir 
kvalifikacijos kėlimo programas, verslumą 
ir senjorų ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 116
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad regionai, 
atsižvelgdami į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdami mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką.

4. pabrėžia, kad valstybės, 
atsižvelgdamos į demografinius pokyčius, 
turėtų aktyviau naudotis Europos 
struktūriniais ir investicijų fondais, visų 
pirma remdamos mokymo programas, 
verslumą ir senjorų ekonomiką;

Or. fr

Pakeitimas 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. primygtinai ragina valstybes nares 
sekti gerais viena kitos pavyzdžiais ir 
padėti jaunimui savarankiškai gyventi ir 
kurti šeimas, taip pat suteikti jaunimui 
tokias lengvatas, kaip, be kita ko, būsto 
pašalpos, šeimos mokesčių lengvatos ir 
lengvatinės paskolos;

Or. hu

Pakeitimas 118
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pažymi, kad siūlomų priemonių 
nepakanka siekiant išspręsti demografines 
problemas;

Or. fr



PE657.233v01-00 64/74 AM\1212531LT.docx

LT

Pakeitimas 119
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina valstybes nares rimtai 
diskutuoti demografijos klausimais, 
siūlant surengti referendumus dėl 
imigracijos visoje Europoje, kad būtų 
priimti politiniai sprendimai paisant 
Europos gyventojų valios;

Or. fr

Pakeitimas 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia šeimų ir šeimos bei 
išplėstinės šeimos, kaip teigiamo modelio 
jaunimui, vaidmenį ir ragina atsakingai 
kurti šeimas ir turėti vaikų atsižvelgiant į 
visuomenės senėjimą;

Or. hu

Pakeitimas 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad visais švietimo ir 
mokymo lygmenimis reikia įtraukti 
verslumo ugdymą ir kitus naudingus 
įgūdžius, nes pasiekus rezultatus 
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ankstyvuoju jaunimo verslumo ugdymo 
etapu bus galima veiksmingai kovoti su 
jaunimo nedarbu;

Or. hu

Pakeitimas 122
Dominique Bilde, France Jamet

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina teikti pirmenybę plataus 
užmojo savanoriškai gimstamumo 
skatinimo politikai prieš bet kokias kitas 
priemones, siekiant spręsti Europos 
žemyno gyventojų skaičiaus mažėjimo 
klausimus.

Or. fr

Pakeitimas 123
José Manuel Fernandes

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Europos Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl bendros demografinės 
politikos Europos Sąjungoje; mano, kad 
tvirtesnis bendradarbiavimas galėtų būti 
tinkamas mechanizmas šiai politikai 
sukurti ir įgyvendinti, ir ragina Europos 
Komisiją šiuo tikslu bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis; be to, mano, kad 
bendrą demografinę politiką reikėtų 
finansuoti konkrečios ES biudžeto eilutės 
lėšomis.

Or. en
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Pakeitimas 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbūs tinkami, 
patikimi ir palyginami duomenys apie 
demografinius pokyčius; ragina Komisiją 
peržiūrėti ES statistikos sistemą ir 
padidinti viršutinę duomenų rinkimo 
amžiaus ribą, į duomenų rinkimą įtraukti 
globos įstaigose gyvenančius asmenis ir 
suskirstyti duomenis pagal lytį ir amžių, 
visapusiškai laikantis privatumo ir 
pagrindinių teisių standartų;

Or. en

Pakeitimas 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad sėkmingi regioniniai 
ES sanglaudos fondų panaudojimo 
pajėgumai labai priklauso nuo išankstinių 
teritorinių ekonominių sąlygų; atkreipia 
dėmesį į tai, kad pilietinės visuomenės 
suinteresuotųjų subjektų ir valdžios 
institucijų socialinio dialogas visais 
programavimo etapais kuria pridėtinę 
vertę kalbant apie geresnį planavimą ir 
geresnį Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų lėšų panaudojimą;

Or. en
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Pakeitimas 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad siekiant spręsti 
demografines problemas regionai turėtų 
aktyviau naudotis ESF siekiant, kad būtų 
kovojama su jaunimo nedarbu ir 
jaunimui suteikiama galimybė pradėti 
karjerą; ragina valstybes nares remti 
jaunimui skirtas mokymo programas ir 
verslumo ugdymą;

Or. en

Pakeitimas 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad sanglaudos fondų lėšas 
reikėtų naudoti aktyviam senėjimui 
skatinti, visų pirma įgyvendinant 
socialinių inovacijų iniciatyvas, kuriomis, 
be kita ko, siekiama palengvinti vyresnio 
amžiaus žmonių užimtumą, atnaujinti jų 
įgūdžius, užtikrinti jų savarankiškumą 
arba skatinti kartų mainus;

Or. en

Pakeitimas 128
Tatjana Ždanoka

Nuomonės projektas
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4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad visiems asmenims 
reikia užtikrinti sąžiningą ir sveiką 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą; reikalauja, kad kova su 
dirbančiųjų skurdu taptų vienu 
svarbiausių ES prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad į užimtumo ir kitų 
susijusių sričių politiką reikėtų įtraukti 
darbuotojų atstovus ir profesines 
sąjungas, siekiant užtikrinti, kad 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
darbuotojų interesams;

Or. en

Pakeitimas 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pripažįsta, kad labai svarbūs 
veiksniai, turintys įtakos kaimo ir atokių 
vietovių demografijai, teikia savęs 
realizavimo profesinėje srityje, 
naudojimosi viešosiomis paslaugomis ir 
dalyvavimo kultūrinėje ir laisvalaikio 
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veikloje galimybių; ragina valstybes 
nares, atsižvelgiant į kaimo ir atokių 
vietovių įvairovę, pripažinti, kad šios 
vietovės yra svarbios ir plėtoti jų 
potencialą skatinant investicijas į vietos 
ekonomiką, verslumą ir gerinant jų 
sujungiamumą;

Or. en

Pakeitimas 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina ES vietos ir regionų 
valdžios institucijas aktyviai keistis gerąja 
patirtimi ir iniciatyvomis siekiant skatinti 
geriau suvokti demografines problemas, 
numatyti jų poveikį vietos darbo rinkoms 
ir kurti novatoriškas ir veiksmingas 
strategijas;

Or. en

Pakeitimas 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pakartoja savo raginimą 
valstybėms narėms nedelsiant priimti 
2008 m. liepos 2 d. Tarybos direktyvą, 
kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į 
asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
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orientacijos, principas 
(COM(2008)0426 final).

Or. en

Pakeitimas 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl 
pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą 
teikiamos pagalbos nedidėtų nuolatiniai 
iškraipymai ir netolygumai bendrojoje 
rinkoje, nes dėl to nukenčia socialinė ir 
teritorinė sanglauda;

Or. en

Pakeitimas 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad norint sumažinti 
įvairių regionų išsivystymo lygio 
skirtumus ir nepalankiausias sąlygas 
turinčių regionų ar salų, ypač kaimo 
vietovių, atsilikimą, būtina šiose vietovėse 
moterims suteikti daugiau galių tiek 
ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu, taip 
pat užtikrinti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir skatinti šeimai 
palankią politiką;

Or. en
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Pakeitimas 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. primena, kad atokiausiems 
regionams ypač būdingas gyventojų 
skaičiaus mažėjimas ir jiems reikia 
numatyti specialių priemonių, skirtų 
neigiamiems demografiniams pokyčiams, 
su kuriais jie dažnai susiduria, 
sušvelninti; ragina valstybes nares 
aktyviai naudotis esamais struktūriniais ir 
investicijų fondais siekiant spręsti 
problemas, su kuriomis susiduria šie 
regionai;

Or. en

Pakeitimas 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. nepritaria tam, kad struktūrinių ir 
sanglaudos fondų lėšoms būtų taikomos 
Europos semestro sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kad peržiūrėtos Europos 
socialinės chartijos ir principų, kurie 
numatyti Europos socialinių teisių 
ramstyje, pvz., teisės į lygias galimybes, 
sveikatos priežiūrą, ilgalaikę priežiūrą ir 
galimybę gauti pagrindines paslaugas, 
pensijas, būstą ir paramą benamiams, 
įgyvendinimas yra labai svarbus veiksnys 
kovojant su demografinių pokyčių ir 
griežtų taupymo priemonių padariniais; 
be to, ragina naudoti ES fondų lėšas 
siekiant visiems asmenims užtikrinti 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, skatinant gydytojų kabinetų 
steigimą ir ligoninių išlaikymą kaimo 
vietovėse;

Or. en
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Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina sukurti reglamentavimo 
sistemą, kuria būtų užtikrinamos 
kokybiškos priežiūros paslaugos ir 
sudaromos sąlygos plačiau naudotis 
nuotolinės priežiūros ir nuotolinės 
medicinos paslaugomis, suteikiant 
priežiūros specialistams teisines apsaugos 
priemones ir nustatant būtinus mokymo 
reikalavimus, siekiant užtikrinti priežiūrą 
ir pirminę priežiūrą visiems ES 
piliečiams, neatsižvelgiant į jų amžių, bet 
kurioje geografinėje vietovėje;

Or. en
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Pakeitimas 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad 
Europos socialinių teisių ramsčio 
principai ir tikslai, ypač jo principai, 
susiję su teise į lygias galimybes, sveikata, 
neįgaliųjų įtrauktimi, ilgalaike priežiūra 
ir galimybe gauti pagrindines paslaugas, 
senatvės pajamomis ir pensijomis, būstu ir 
parama benamiams, sudarytų pagrindą 
siekiant remti visų amžiaus grupių 
žmonių gyvenimo kokybę vietos lygmeniu; 
palankiai vertina Europos Komisijos 
planą pateikti Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą;

Or. en

Pakeitimas 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. pabrėžia, kad per COVID-19 
pandemiją paaiškėjo, jog reikia sukurti 
ES modelį, kuriuo būtų skatinamas ir 
apsaugomas pagyvenusių žmonių orumas 
ir pagrindinės teisės; ragina Komisiją 
įgyvendinti darbotvarkę, pagal kurią, 
remiantis ES pagrindinių teisių chartijos 
25 straipsniu, būtų parengtas Europos 
planas dėl pagyvenusių žmonių teisių;

Or. en
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