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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2015)0091 

Sprendimas, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas * 

2015 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos 

sprendimo, kuriuo įsteigiamas Socialinės apsaugos komitetas ir panaikinamas 

Sprendimas 2004/689/EB, projekto (05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS)) 

 

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos projektą (05126/2015), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 160 straipsnį, pagal kurį 

Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0025/2015), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A8-0066/2015), 

1. pritaria Tarybos projektui su pakeitimais; 

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 

Parlamentas; 

3. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo 

projektą; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

 

 

Pakeitimas 1 

Sprendimo projektas 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos projektas Pakeitimas 

(3) 1999 m. gruodžio 17 d. išvadose dėl 

bendradarbiavimo modernizuojant ir 

gerinant socialinę apsaugą stiprinimo2 

Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui 

sukurti tvirtesnio bendradarbiavimo 

mechanizmą, kurį parengė aukšto lygio 

pareigūnų grupė šiam veiksmui 

įgyvendinti. Taryba pabrėžė, kad toks 

bendradarbiavimas turėtų apimti visų 

formų socialinę apsaugą ir prireikus padėti 

valstybėms narėms tobulinti ir stiprinti 

savo socialinės apsaugos sistemas 

remiantis nacionaliniais prioritetais. Ji taip 

pat priminė valstybių narių kompetenciją 

organizuoti ir finansuoti socialinę apsaugą 

ir pritarė šiems keturiems Komisijos 

nustatytiems visuotinio tikslo modernizuoti 

socialinės apsaugos sistemas bendriesiems 

tikslams: siekti, kad už darbą būtų mokama 

ir garantuojamos užtikrintos pajamos, 

siekti, kad būtų garantuotos pensijos ir 

sukurtos tvarios pensijų sistemos, skatinti 

socialinę įtrauktį ir užtikrinti aukštos 

kokybės tvarią sveikatos priežiūrą; ji taip 

pat pabrėžė, kad siekiant šių keturių tikslų 

visose veiklos srityse turi būti laikomasi 

vyrų ir moterų lygybės principo. Taip pat 

Taryba pripažino, kad visiems šiems 

tikslams yra būdingi finansiniai aspektai; 

(3) 1999 m. gruodžio 17 d. išvadose dėl 

bendradarbiavimo modernizuojant ir 

gerinant socialinę apsaugą stiprinimo2 

Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui 

sukurti tvirtesnio bendradarbiavimo 

mechanizmą, kurį parengė aukšto lygio 

pareigūnų grupė šiam veiksmui 

įgyvendinti. Taryba pabrėžė, kad toks 

bendradarbiavimas turėtų apimti visų 

formų socialinę apsaugą ir prireikus padėti 

valstybėms narėms tobulinti ir stiprinti 

savo socialinės apsaugos sistemas 

remiantis nacionaliniais prioritetais. Ji taip 

pat priminė valstybių narių kompetenciją 

organizuoti ir finansuoti socialinę apsaugą 

ir pritarė šiems keturiems Komisijos 

nustatytiems visuotinio tikslo modernizuoti 

socialinės apsaugos sistemas bendriesiems 

tikslams: siekti, kad už darbą būtų mokama 

ir garantuojamos užtikrintos pajamos, 

siekti, kad būtų garantuotos pensijos ir 

sukurtos tvarios pensijų sistemos, skatinti 

socialinę įtrauktį ir užtikrinti aukštos 

kokybės tvarią ir visiems prieinamą 

sveikatos priežiūrą; ji taip pat pabrėžė, kad 

siekiant šių keturių tikslų visose veiklos 

srityse turi būti laikomasi vyrų ir moterų 

lygybės principo. Taip pat Taryba 

pripažino, kad visiems šiems tikslams yra 

būdingi finansiniai aspektai; 

__________________ __________________ 

2 OL C 8, 2000 1 12, p. 7. 2 OL C 8, 2000 1 12, p. 7. 

 



 

 

Pakeitimas 2 

Sprendimo projektas 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Tarybos projektas Pakeitimas 

(7) 2013 m. birželio mėn. išvadose 

Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad 

ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) 

socialinė dimensija turėtų būti sustiprinta. 

Pirmiausia svarbu geriau stebėti socialinę ir 

darbo rinkos padėtį EPS ir į ją atsižvelgti, 

visų pirma naudojantis atitinkamais 

Europos semestro socialiniais ir užimtumo 

rodikliais. Taip pat svarbu užtikrinti 

geresnį užimtumo ir socialinės politikos 

koordinavimą, kartu visapusiškai 

atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją; 

(7) 2013 m. birželio mėn. išvadose 

Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad 

ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) 

socialinė dimensija turėtų būti sustiprinta. 

Pirmiausia svarbu geriau stebėti socialinę ir 

darbo rinkos padėtį EPS ir į ją atsižvelgti, 

visų pirma naudojantis atitinkamais 

Europos semestro socialiniais ir užimtumo 

rodikliais. Taip pat svarbu užtikrinti 

geresnį užimtumo, socialinės bei socialinės 

ir ekonominės politikos koordinavimą, 

kartu visapusiškai atsižvelgiant į 

nacionalinę kompetenciją; 

 

 


