
PA\1198564LT.docx PE647.119v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2019/2213(BUD)

25.2.2020

POZICIJOS PAKEITIMŲ FORMA 
PROJEKTAS
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto

pateiktas Biudžeto komitetui

dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
(2019/2213(BUD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu: Lucia Ďuriš Nicholsonová 
(pirmininkė)



PE647.119v01-00 2/10 PA\1198564LT.docx

LT

PA_NonLegPosition



PA\1198564LT.docx 3/10 PE647.119v01-00

LT

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas teikia atsakingam Biudžeto komitetui šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Europos 
socialinių teisių ramstį,

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
G a konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ga. kadangi kai kurie pagrindiniai 
Komisijos tikslai apima pagalbą kovojant 
su vaikų skurdu, paramą jaunimui 
suteikiant jiems švietimo paslaugas ir 
galimybes klestėti ir didesnio moterų 
dalyvavimo darbo rinkoje užtikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 a dalis (nauja) ir 3 b (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3a. primena, kad būsimo ES biudžeto 
lėšomis turėtų būti prisidedama prie 
klimato ir biologinės įvairovės aspektų 
integravimo viršijant numatomą tikslinių 
išlaidų lygį ir to turėtų būti siekiama 
integruojant klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslus į sprendimų dėl visų politikos 
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sričių ir programų priėmimo procesą visu 
politikos ciklu, kartu siekiant teisingos 
pertvarkos tikslo, nepaliekant nė vieno 
nuošalyje;
3b. be to, teigiamai vertina tai, kad 
įgyvendinant Europos žaliąjį kursą gali 
būti sukurtos darbo vietos, ir yra pasiryžęs 
visiems užtikrinti deramo darbo sąlygas; 
taigi yra įsitikinęs, kad įgyvendinant 
Europos žaliąjį kursą kartu turėtų būti 
vykdomos intervencijos, kuriomis būtų 
siekiama visų pirma apsaugoti 
darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 c dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad pertvarkai skirtomis 
lėšomis turėtų būti ne tik finansuojamas 
anglies ir kito iškastinio kuro srities 
darbuotojų perkėlimas, bet taip pat turėtų 
būti atsižvelgiama į visus sektorius, kurie 
galėtų būti susiję, įskaitant plieno 
sektorių;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4. yra sunerimęs dėl naujos finansų 
krizės rizikos, kurios galimybę nurodo 
tarptautinės finansų įstaigos, 
atsižvelgdamos į didėjančią pasaulinę 
viešojo ir privačiojo sektorių skolą (322 % 
pasaulio BVP); yra susirūpinęs dėl galimų 

4. yra sunerimęs dėl naujos finansų 
krizės rizikos, kurios galimybę nurodo 
tarptautinės finansų įstaigos, 
atsižvelgdamos į didėjančią pasaulinę 
viešojo ir privačiojo sektorių skolą (322 % 
pasaulio BVP); yra susirūpinęs dėl galimų 
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socialinių ir politinių tokios krizės 
padarinių, kurie, kaip prognozuoja 
Tarptautinis valiutos fondas (TVF), bus 
dešimt kartų sunkesni nei po 2008 m., jei 
ES nebus parengusi naujų socialinės 
sanglaudos apsaugos priemonių;

socialinių ir politinių tokios krizės 
padarinių, kurie, kaip prognozuoja 
Tarptautinis valiutos fondas (TVF), bus 
dešimt kartų sunkesni nei po 2008 m., jei 
ES nebus parengusi naujų socialinės 
sanglaudos apsaugos, darbo vietų 
išsaugojimo ir masinio atleidimo 
prevencijos priemonių;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Skirsnio pavadinimas, 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h dalys (naujos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

... ir apsaugoti ES piliečius nuo kitos 
finansų krizės

... ir užtikrinti bei pasiekti visapusišką 
socialinę, ekonominę ir teritorinę 
sanglaudą
4a. primena, kad tvarus ir integracinis 
augimas, tikslingos investicijos ir fiskalinė 
politika yra nepaprastai svarbūs siekiant 
sukurti kokybiškas darbo vietas ir didesnę 
gerovę visiems;
4b. todėl pabrėžia, kad įgyvendinant 
žaliąjį kursą turi būti skatinama socialinė 
pažanga didinant visų gerovę ir mažinant 
socialinę nelygybę, ekonominę nelygybę 
tarp valstybių narių ir lyčių bei kartų 
skirtumus; mano, kad įgyvendinant 
teisingą pertvarką nė vienas asmuo ir nė 
vienas regionas neturėtų būti paliktas 
nuošalyje ir turėtų būti sprendžiama 
socialinės bei ekonominės nelygybės 
problema; pakartoja, kad perėjimas prie 
neutralizuoto poveikio klimatui 
ekonomikos ir tvarios visuomenės turi 
būti vykdomas kartu įgyvendinant 
Europos socialinių teisių ramstį;
4c. todėl ragina numatyti plataus 
užmojo 2021 m. biudžetą, kad būtų toliau 
įgyvendinamas Europos socialinių teisių 
ramstis remiantis tvariu labai 
konkurencingos socialinės rinkos 
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ekonomikos augimu, siekiant visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, 
propaguojant visų asmenų lygybę ir kartų 
solidarumą ir užtikrinant vaiko teises, 
kaip įtvirtinta Europos Sąjungos 
sutartyje; ypač atkreipia dėmesį į tinkamo 
finansavimo svarbą siekiant remti lygybės 
ir vienodų vyrų ir moterų galimybių 
įsidarbinti skatinimo priemones; taip pat 
primena, koks svarbus yra tinkamas 
finansavimas ir kitos priemonės, kuriomis 
skatinama remti kovos su diskriminacija 
teisės aktų ir politikos priemonių rengimą 
bei įgyvendinimą;
4d. pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti 
minėtas priemones turi būti tinkamai 
finansuojamos socialinės politikos 
priemonės, ir pabrėžia, kad dėl to reikia 
stiprinti esamas priemones, kuriomis 
prisidedama prie šių tikslų, visų pirma 
„Europos socialinį fondą +“ (ESF+) 
(įskaitant Jaunimo užimtumo iniciatyvą), 
Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondą 
(EPLSAF), ES užimtumo ir socialinių 
inovacijų programą (EaSI) ir Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondą (EGF);
4e. primena, kad reikia veiksmingiau 
nukreipti struktūrinių fondų lėšas ir 
investicijas siekiant skatinti integracinį 
augimą, mažinti nelygybę ir didinti 
aukštynkryptę socialinę konvergenciją;
4f. įspėja, kad kiek nors sumažinus 
šioms sritims skiriamas biudžeto lėšas gali 
būti sunku užtikrinti šių politikos 
priemonių veiksmingumą ir pasiekti pagal 
jas numatytus tikslus; todėl primygtinai 
ragina, kad jos būtų išlaikytos ir pagal 
kitą daugiametę finansinę programą ir 
būtų toliau įgyvendinamos daugiausia jas 
finansuojant dotacijomis;
4g. pakartoja, kad šiomis lėšomis 
turėtų būti sukurta sąveika, kuri padėtų 
mažinti socialinius skirtumus ir nelygybę 
ir užtikrintų, kad proceso metu nė vienas 
neliktų nuošalyje;
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4h. be to, pabrėžia poreikį užtikrinti 
sklandų perėjimą nuo dabartinio 
finansavimo laikotarpio prie naujos DFP, 
ypač nuo dabartinių ESF, Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos, EPLSAF ir EaSI 
prie naujojo ESF+;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 i dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4i. ragina skirti pakankamai lėšų 
siekiant remti investicijas į būstų sektorių, 
kad būtų veiksmingai sprendžiamos 
didėjančios įperkamo būsto trūkumo, 
prastų apgyvendinimo sąlygų, atskirties 
dėl būsto ir benamystės problemos;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 j dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4j. primena, jog svarbu užtikrinti, kad 
nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje; todėl 
ragina numatyti tokį ES biudžetą, kuriuo 
būtų skatinama lygybė visais gyvenimo 
etapais, nuo gyvenimo pradžios iki jo 
pabaigos; šiuo tikslu ragina parengti 
programą, kurią įgyvendinant būtų 
remiamos valstybės narės, norinčios 
sukurti arba stiprinti viešąjį ir visuotinį 
vaikų ir vyresnio amžiaus asmenų 
priežiūros tinklą, taip pat viešąjį tinklą, 
skirtą asmenims, kurie yra labai 
priklausomi nuo priežiūros, pvz., 
neįgalieji arba asmenys, kuriems reikia 
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ilgalaikės priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o dalys (naujos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

4k. primena, kad jaunimo nedarbo 
lygis išlieka nepriimtinai aukštas ir 
įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi;
4l. todėl dar kartą pabrėžia, koks 
svarbus yra tinkamas finansavimas ir 
kitos priemonės, kuriomis skatinamos 
kovos su jaunimo nedarbu ir jaunimo 
įsidarbinamumo didinimo priemonės, visų 
pirma Jaunimo užimtumo iniciatyva ir 
programa „Erasmus+“;
4m. be to, atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpiu integruoti Jaunimo užimtumo 
iniciatyvą į ESF+, tačiau reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad stokojama 
aiškumo dėl faktinių kasmetinių išteklių, 
skiriamų kovai su jaunimo nedarbu 
būsimame ESF+, ypač atsižvelgiant į 
paramos telkimą pagal temas ESF+ 
reglamente; pabrėžia, kad reikia išlaikyti 
bent tokį finansavimo, skiriamo kovai su 
jaunimo nedarbu, lygį, koks buvo 
numatytas ankstesniu programavimo 
laikotarpiu;
4n. palankiai vertina Komisijos 
pirmininkės Ursulos von der Leyen 
politinėse gairėse prisiimtą įsipareigojimą 
stiprinti Jaunimo garantijų iniciatyvą 
paverčiant ją nuolatine priemone, kuriai 
skiriamas didesnis biudžetas ir 
numatomas reguliarus ataskaitų teikimas;
4o. ragina 2021 m. užtikrinti 
finansavimą, skirtą tolesniam Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimui 
valstybėse narėse;
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Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 a, 10 b, 10 c, 10 e dalys (naujos)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10a. apgailestauja dėl to, kad daugiau 
kaip ketvirtadaliui visų ES vaikų gresia 
skurdas arba socialinė atskirtis;
10b. atsižvelgdamas į tai, teigiamai 
vertina Komisijos įsipareigojimą sukurti 
Europos vaiko garantijų sistemą siekiant 
padėti užtikrinti, kad kiekvienas vaikas 
Europoje, kuriam gresia skurdas arba 
socialinė atskirtis, turėtų prieigą prie 
pagrindinių teisių, pvz., sveikatos 
priežiūros, vaikų priežiūros, švietimo, 
tinkamos mitybos ir deramo būsto;
10c. ypač primena, kad ši iniciatyva 
taip pat susijusi su derybomis dėl DFP, ir 
ragina integruoti Europos vaiko garantijų 
sistemą į būsimą ESF+, skiriant bent 
5,9 mlrd. EUR naujų lėšų visu 2021–
2027 m. DFP laikotarpiu;
10d. primena ES priemonių vaidmenį 
remiant įmones ir darbuotojus jiems 
pereinant prie skaitmeninės ir žalesnės 
ekonomikos; primena profesinio rengimo 
ir mokymo (PRM) svarbą skaitmeninimo 
amžiuje; ragina Komisiją išnagrinėti 
tolesnes galimybes siekiant remti PRM 
programas, ypač programinės įrangos 
kūrimo ir informacinių technologijų 
srityse;
10e. ragina 2021 m. biudžete ypatingą 
dėmesį skirti užjūrio šalių ir teritorijų 
(UŠT) poreikiams ir santykiams su jomis, 
nes jos gali būti ypač pažeidžiamos dėl 
neigiamo klimato kaitos poveikio; be to, 
pabrėžia, kad reikia gerinti UŠT 
galimybes gauti finansavimą, nes dėl savo 
ypatingo statuso ir dydžio jos turi ribotus 
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administracinius išteklius ir žinias;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. yra pasiryžęs užtikrinti, kad būtų 
išvengta naujos mokėjimų krizės; 
pakartoja, kad nustatant bendrą mokėjimų 
viršutinę ribą turi būti atsižvelgta į 
precedento neturintį 2020 m. pabaigoje 
susikaupusių neįvykdytų įsipareigojimų, 
kurie turi būti padengti pagal kitą DFP, 
lygį; taip pat pažymi, kad 2021 m. 
daugiausia mokėjimų asignavimų bus 
skiriama 2014–2020 m. programoms 
užbaigti; vis dėlto primygtinai pabrėžia, 
kad tai neturėtų trukdyti pradėti naujas 
programas;

12. yra pasiryžęs užtikrinti, kad būtų 
išvengta naujos mokėjimų krizės; 
pakartoja, kad nustatant bendrą mokėjimų 
viršutinę ribą turi būti atsižvelgta į 
precedento neturintį 2020 m. pabaigoje 
susikaupusių neįvykdytų įsipareigojimų, 
kurie turi būti padengti pagal kitą DFP, 
lygį; taip pat pažymi, kad 2021 m. 
daugiausia mokėjimų asignavimų bus 
skiriama 2014–2020 m. programoms 
užbaigti; vis dėlto primygtinai pabrėžia, 
kad tai neturėtų trukdyti pradėti naujas 
programas ir neturėtų būti daroma ESF+ 
sąskaita;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. ragina ypač daug dėmesio skirti 
tam, kad būtų užtikrintas sklandus 
finansavimo pagal dabartinę EaSI 
programos kryptį „Progress“ 
pereinamasis laikotarpis;

Or. en


