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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 1
4a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos jaunimo paktą, kurį valstybių ir vyriausybių vadovai 
priėmė 2005 m. kovo 22–23 d. susitikime Briuselyje,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 2
A konstatuojamoji dalis (nauja)

A. kadangi demografinių pokyčių, kuriuos iš dalies nulėmė padidėjusi vidutinė 
gyvenimo trukmė, nereikėtų vertinti tik kaip problemos, nes jie taip pat kelia 
pozityvų iššūkį visuomenei, įtraukdami visas amžiaus grupes ir suteikdami tokias 
galimybes, kokių anksčiau nebuvo,

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 3
B konstatuojamoji dalis (nauja)

B. kadangi Lisabonos strategija pabrėžia aktyvesnio moterų dalyvavimo darbo rinkoje 
būtinybę, įgyvendinant Lisabonos tikslus dėl visiško užimtumo ir aukštos kokybės
darbų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 4
1 dalis

1. pritaria tam, kad Komisija pateikė Žaliąją knygą „Demografiniai pokyčiai skatina 
naują kartų vienybę“; tačiau apgailestauja, kad Komisijos požiūris į mobilizavimą, 
pavyzdžiui, migraciją ir moteris, yra siauras ir utilitaristinis, siekiantis tiesiog 
tvaresnio ir didesnio ekonomikos augimo, tačiau bendrai tvarios plėtros atžvilgiu 
nesugebantis sutelkti adekvataus dėmesio į tai, kaip plėtoti ekonomiką ir socialinę 
apsaugą, skirtą senėjančios ir mažėjančios visuomenės socialiniams poreikiams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 5
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad demografiniai pokyčiai ir jų įtaka visuomenei yra ypač svarbūs valstybių 
narių ir Sąjungos ateičiai; todėl ragina Komisiją pripažinti demografinius pokyčius 
horizontaliąja užduotimi ir tinkamai juos įvertinti, integruojant į visas Sąjungos 
veiklas;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 6
1b dalis (nauja)

1b. pažymi, kad Rytų Europos regionuose vyksta didelė jaunų moterų migracija, todėl 
šiuose regionuose reikalinga atsakinga ekonominė ir užimtumo politika, o Europos 
struktūriniai fondai turi būti paskirstomi tikslingai, kadangi nesant moterų šeimos 
politika neturės jokio poveikio sprendžiant ilgalaikes demografinių pokyčių 
pasekmes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 7
1c dalis (nauja)

1c. pabrėžia, kad gyventojų senėjimas yra susijęs su dviem veiksniais: padidėjusia 
vidutine gyvenimo trukme, kuri yra išsivysčiusios visuomenės fenomenas, bei 
sumažėjusiu gimstamumu, kuris reikalauja imtis specialios ir efektyvios politikos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 8
1d dalis (nauja)

1d. pažymi, kad dėl neigiamos demografinių pokyčių įtakos atsakinga ekonominė ir 
užimtumo politika turi numatyti aktyvesnes priemones, skirtas pagerinti moterų 
migrančių ir jų vaikų integraciją į visuomenę ir užtikrinti vienodas galimybes 
mokytis ir dirbti; todėl ragina valstybes nares Europos struktūrinių fondų 
finansuojamose veiksmų programose atskirai numatyti tokias priemones;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 9
2 dalis

2. teigia, kad demografiniai pokyčiai yra ilgalaikis procesas, kuris subrendusioms 
industrinėms visuomenėms būdingas dešimtmečius; pažymi, kad, pavyzdžiui, 
Vokietijoje 1900 m. vienam pensininkui teko dvylika dirbančiųjų, 2000 m. šis 
santykis sumažėjo iki keturių dirbančiųjų vienam pensininkui ir tikėtinai mažės 
toliau, o 2040 m. vienam pensininkui teks du dirbantieji, ir toks santykis turėtų 
išsilaikyti bent iki 2050 m.; pabrėžia, kad su diduma demografinių pokyčių iki šiol 
buvo tvarkomasi sėkmingai ir kad ateinančius keturis dešimtmečius mums tereikia 
išspręsti santykinai nedidelio demografinio poveikio – „vaikų bumo kartos“
senėjimo – problemą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 10
2 dalis

2. teigia, kad dėl demografinių pokyčių (išbraukta) šie iššūkiai proporcingai didės; daro 
išvadą, kad į demografinius pokyčius gali būti tinkamai reaguojama tik jeigu visi 
politiniai lygmenys – nuo europinio iki vietinio – prisiims politinę ir socialinę 
atsakomybę už bendras strategijas, siekdami užtikrinti, kad visų gerovė, socialinis 
teisingumas, lyčių ir kartų solidarumas būtų išsaugotas mažėjančioje ir senėjančioje 
visuomenėje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 11
2 dalis

2. teigia, kad laikui bėgant demografiniai pokyčiai kartu su lėtu ekonomikos augimu, 
netolygiu sukurtos gerovės pasiskirstymu, nerimą keliančiu skurdo plitimu ir
besitęsiančiu dideliu nedarbu šiuos iššūkius proporcingai didins; daro išvadą, kad dėl 
šios priežasties tiesioginė kova su lėtu augimu, nuolat didėjančia pajamų 
poliarizacija, plačiai paplitusiu skurdu ir dideliu nedarbu turi padėti sumažinti 
demografinių pokyčių padarinius;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 12
2 dalis

2. teigia, kad laikui bėgant demografiniai pokyčiai kartu su lėtu ekonomikos augimu ir 
besitęsiančiu dideliu nedarbu šiuos iššūkius proporcingai didins; todėl daro išvadą, 
kad siekiant kovoti su neigiamais demografinių pokyčių padariniais, turėtų būti 
didinamas augimas ir mažinamas didelis nedarbas;

Or. da

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 13
2 dalis

2. teigia, kad laikui bėgant demografiniai pokyčiai kartu su nepakankamu ekonomikos 
augimu ir besitęsiančiu dideliu nedarbu šiuos iššūkius proporcingai didins; daro 
išvadą, kad dėl šios priežasties tiesioginė kova su lėtu augimu ir dideliu nedarbu turi 
padėti sumažinti demografinių pokyčių padarinius;

Or. es

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 14
2 dalis

2. teigia, kad laikui bėgant demografiniai pokyčiai kartu su lėtu ekonomikos augimu ir 
besitęsiančiu dideliu nedarbu šiuos iššūkius proporcingai didins; daro išvadą, kad dėl 
šios priežasties tiesioginė kova su lėtu augimu ir dideliu nedarbu turi padėti sumažinti 
demografinių pokyčių padarinius; pabrėžia, kad subalansuota imigracijos politika 
gali sumažinti neigiamus demografinių tendencijų padarinius;

Or. pt



PE 365.084v01-00 6/49 AM\591644LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 15
2a dalis (nauja)

2a. nesutinka su Komisija, kad kovoje su demografiniais pokyčiais reikalinga speciali 
gyventojų politika; pažymi, kad politika dėl to, ar asmuo arba pora nori ir kiek nori 
turėti vaikų, turėtų išlikti neutrali; mano, kad gyventojų mažėjimo iki 2050 m. 
perspektyva galėtų sumažinti spaudimą aplinkai ir suteikti tvarios plėtros galimybę, 
kuriai bus reikalinga aktyvi politika, leisianti tinkamai pritaikyti erdvinį planavimą, 
aprūpinimą būstu ir kitą infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 16
2b dalis (nauja)

2b. remia, atsižvelgdamas į žymius demografinių sąlygų pokyčius, naują kartų 
solidarumą ir tolesnę Europos socialinio modelio plėtrą, kurio pagrindinis tikslas 
turėtų būti užtikrinti visų dalyvavimą visuomenėje, socialinę apsaugą ir socialinį 
solidarumą bei skatinti visų kartų potencialą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 17
2c dalis (nauja)

2c. abejoja Komisijos požiūriu, kad tvarus ekonomikos augimas įmanomas tik kartu 
augant gyventojų skaičiui; mano, kad pakankamas produktyvumo augimas siekiant 
tvarios plėtros, labiau egalitarinis pajamų paskirstymas ir visiško užimtumo siekis 
yra pagrindiniai demografinių pokyčių valdymo ekonomikos klausimai, kadangi 
pastovus produktyvumo augimas gali sudaryti sąlygas kurti didėjančią pridėtinę 
vertę mažėjant darbo jėgai ir tapti tvirtu pagrindu teisingai paskirstyti pajamas tarp 
ekonomiškai aktyvių ir neaktyvių (pavyzdžiui, pensininkų ir vaikų) asmenų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 18
2d dalis (nauja)

2d. pabrėžia, atsižvelgdamas į demografinę raidą, ypatingą stiprių, finansiškai 
gyvybingų socialinės apsaugos sistemų svarbą, ypač – pensijų sistemų, kurios 
užtikrintų tinkamas tvarias pensijas, svarbą bei sveikatos sistemų, kurios remtųsi 
solidarumo, teisingumo ir universalumo principais, svarbą, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 19
3 dalis

3. supranta, kad skirtingos valstybės narės šioje srityje stengiasi įveikti bendrus iššūkius 
ir ieško įvairių daugiau ar mažiau pavykusių sprendimų; turint omenyje, kad nėra 
vienintelio visiems tinkamo sprendimo, ypač Sąjungoje, kurią sudaro 25 ar daugiau 
valstybių narių; pabrėžia, kad poreikį įvairiai traktuoti demografinius iššūkius ir su jais 
susidoroti dar labiau sustiprina dideli skirtumai įvairiuose valstybių narių regionuose 
ir subregionuose; tokie skirtumai pareikalaus kūrybingo ir skirtingo vertinimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 20
3 dalis

3. (išbraukta) pabrėžia, kad poreikį įvairiai traktuoti problemų, susijusių su 
demografiniais pokyčiais, sprendimą dar labiau sustiprina dideli skirtumai įvairiuose 
valstybių narių regionuose; tokie skirtumai pareikalaus kūrybingų ir skirtingų 
priemonių, kurios visoje Europos Sąjungoje turi būti grindžiamos minimaliais 
socialiniais standartais;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 21
3 dalis

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.

Or. da

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 22
3 dalis

3. supranta, kad skirtingos valstybės narės šioje srityje stengiasi įveikti bendrus iššūkius 
ir ieško įvairių daugiau ar mažiau pavykusių sprendimų; turint omenyje, kad nėra 
vienintelio universalaus tenkinančio sprendimo tam tikrose politikos srityse Europos 
Sąjungoje, kurią sudaro 25, o netrukus – 27 valstybės narės (pavyzdžiui, todėl, kad 
bendra moterų sveikatos būklė, vidutinė gyvenimo trukmė ir užimtumo lygis 
skiriasi), reikia imtis veiksmų Europos lygiu, taip pat reikia kiekvienos valstybės 
narės ir regiono pastangų ieškant jiems tinkančių sprendimų; pabrėžia, kad,
atsižvelgiant pensijų sistemų pritaikymą, būtina organizuoti geriausios patirties ir 
metodų koordinavimą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 23
3 dalis

3. supranta, kad skirtingos valstybės narės šioje srityje stengiasi įveikti bendrus iššūkius 
ir ieško įvairių daugiau ar mažiau pavykusių sprendimų; turint omenyje, kad nėra 
vienintelio visiems tinkamo sprendimo, ypač Sąjungoje, kurią sudaro 25 ar daugiau 
valstybių narių; pabrėžia, kad poreikį įvairiai traktuoti demografinius iššūkius ir su jais 
susidoroti dar labiau sustiprina dideli skirtumai įvairiuose valstybių narių regionuose; 
tokie skirtumai pareikalaus kūrybingo ir skirtingo vertinimo, tačiau turi likti aišku, 
kad tam tikri integruotos politikos tipai (pavyzdžiui, skirti siekti visiško užimtumo, 
saugaus aprūpinimo būstu, paramos motinoms arba socialinių paslaugų tinklo 
sukūrimo) gali pasiekti reikšmingų rezultatų net skirtingomis aplinkybėmis;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 24
3a dalis (nauja)

3a. ragina valstybes nares pripažinti demografinius pokyčius kaip bendrą iššūkį ir 
pavasario aukščiausio lygio susitikime po intensyvesnio pasikeitimo nuomonėmis 
priimti sprendimą dėl demografinių pokyčių padarinių ir dėl pasitvirtinusios 
praktikos, ypač aktyvaus senėjimo, šeimos gyvenimo sąlygų ir pusiausvyros tarp 
darbo ir šeimos gyvenimo srityse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 25
4 dalis

4. tiki, kad visos valstybės narės gali daugiau viena iš kitos pasimokyti energingiau 
dalydamosi pažangia patirtimi, pavyzdžiui, patirtimi, skatinančia moterų dalyvavimą 
darbo rinkoje (išbraukta);

Or. es

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 26
4 dalis

4. tiki, kad visos valstybės narės gali daugiau viena iš kitos pasimokyti energingiau 
dalydamosi pažangia patirtimi, inter alia, su tomis Skandinavijos valstybėmis, kuriose 
didelis moterų dalyvavimas darbo rinkoje susijęs su didžiausiu gimstamumo rodikliu 
Europoje, kaip papildomus gerus pavyzdžius galima pateikti Vengrijos pensijų 
sistemos reformą, kuri grindžiama trimis ramsčiais, o dalinis privatizavimas 
užtikrina didesnį tvarumą, arba priežiūros išmoką, kuri taip pat suteikia teisę į 
pensiją ir sudaro galimybę šeimos nariui prižiūrėti asmenį, kuriam reikalinga 
priežiūra mainais už tai gaunant išmoką iš valstybės;

Or. hu
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 27
4 dalis

4. tiki, kad visos valstybės narės gali daugiau viena iš kitos pasimokyti energingiau 
dalydamosi pažangia patirtimi, ypač su tomis Skandinavijos valstybėmis, kuriose 
didelis moterų dalyvavimas darbo rinkoje susijęs su didžiausiu gimstamumo rodikliu 
Europoje ir kuriose vaiko priežiūros, tėvystės atostogų galimybės ir motinystės 
atostogų taisyklės prisideda prie didelio moterų dalyvavimo darbo rinkoje;

Or. da

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 28
4 dalis

4. tiki, kad visos valstybės narės gali daugiau viena iš kitos pasimokyti energingiau 
dalydamosi pažangia patirtimi, ypač klausimais, susijusiais su pusiausvyros tarp vyrų 
ir moterų šeimos ir darbo gyvenimo sudarymu, priemonėmis, skirtomis skatinti 
motinų karjerą, vaiko priežiūra (įskaitant būtinybę dalyvauti darbdaviui), vyresnio 
amžiaus žmonių integracija, priemonėmis, skirtomis palengvinti jaunų žmonių 
perėjimą iš mokyklos į darbo pasaulį, migrantų integracija, priemonėmis, skirtomis 
išsaugoti socialinį aprūpinimą per kartų solidarumą, priemonėmis, skirtomis 
išlaikyti bendro intereso paslaugų pagrindus regionuose, kuriuose gyventojų 
skaičius mažėja, ir t. t.; todėl pažymi, kad šiuo metu Europos Sąjungoje jau galima 
pasinaudoti vertinga patirtimi su tomis Skandinavijos valstybėmis, kuriose didelis 
moterų dalyvavimas darbo rinkoje susijęs su didžiausiu gimstamumo rodikliu 
Europoje;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 29
4 dalis

4. tiki, kad visos valstybės narės gali daugiau viena iš kitos pasimokyti energingiau 
dalydamosi pažangia patirtimi, ypač su tomis Skandinavijos valstybėmis, kuriose 
didelis vyrų ir moterų dalyvavimas darbo rinkoje susijęs su didžiausiu gimstamumo 
rodikliu Europoje;

Or. en



AM\591644LT.doc 11/49 PE 365.084v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 30
4a dalis (nauja)

4a. pažymi, kad kova su demografinių pokyčių padariniais bus neadekvati, jeigu 
Lisabonos užimtumo tikslai, ypač moterų ir vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumo 
lygis, nebus privalomi ir todėl liks tik minimalia priemone; todėl ragina Komisiją
Lisabonos tikslus padaryti privalomus kaip Stabilumo paktą, o valstybes nares –
ryžtingai pagerinti įgyvendinimą, aiškiai apibrėžiant individualias strategijas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 31
4b dalis (nauja)

4b. siūlo, kad, lyginant pažangiausią praktiką valstybėse narėse, būtų ieškoma 
palyginimų ir JAV;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 32
4c dalis (nauja)

4c. pažymi sąryšį tarp galimybės naudotis laisva arba priimtina vaiko priežiūra ir 
moterų užimtumo lygio; mano, kad aukštos kokybės visapusiška institucinė 
priežiūra tiek kūdikystėje, tiek ankstyvoje vaikystėje ir mokykliniame amžiuje yra 
geriausias būdas užtikrinti, kad vyrai ir moterys galėtų turėti norimų vaikų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 33
4d dalis (nauja)

4d. pažymi, kad gyventojai greičiau senėja kaimo vietovėse, o šį procesą spartina 
didėjanti vidaus migracija į didžiųjų miestų teritorijas; laikosi požiūrio, kad 
pagrindinės paslaugos yra universali teisė, kuri šiomis ypatingomis aplinkybėmis 
gali būti užtikrinta tik įtraukiant pilietinę visuomenę; todėl ragina Komisiją ir 
valstybes nares padidinti paramą dalyvavimo modeliams; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 34
4e dalis (nauja)

4e. primena valstybėms narėms įsipareigojimą, kurį jos prisiėmė 2002 m. Barselonos 
aukščiausio lygio susitikime, kad 2010 m. dienos priežiūros centrų jose bus daugiau 
kaip 33 proc. vaikų, jaunesnių nei treji metai, ir 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki 
mokyklinio amžiaus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 35
5 dalis

5. mano, kad daugelio porų sprendimas apriboti šeimos dydį arba atidėti jos kūrimą gali 
būti ne jų pačių pasirinkta, o priverstinė pirmenybė dėl iššūkio derinti darbą su 
šeimyniniu gyvenimu; mano, kad, atsižvelgiant į šiuo metu Europoje mažėjantį 
gimstamumą, galimybių suteikimas poroms turėti vaikų atitiktų ne tik jų pačių, bet ir 
visos visuomenės interesus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 36
5 dalis

5. mano, kad daugelio moterų sprendimas apriboti šeimos dydį arba atidėti jos kūrimą 
gali būti ne jų pačių pasirinkta, o priverstinė pirmenybė dėl iššūkio derinti darbą su 
šeiminiu gyvenimu; mano, kad, atsižvelgiant į šiuo metu Europoje mažėjantį 
gimstamumą, galimybių suteikimas moterims gimdyti vaikus atitiktų ne tik jų pačių, 
bet ir visos visuomenės interesus; todėl ragina skirti valstybės lėšų crèches ir 
dieniniams lopšeliams kurti bei jų veiklai vykdyti ir vyresniems žmonėms, kuriems 
reikalinga priežiūra, prižiūrėti; pažymi, kad vyresnio amžiaus vienišoms moterims 
socialinės atskirties, izoliacijos ir skurdo grėsmė yra ypač didelė, todėl turi būti 
skiriamas ypatingas dėmesys šios gyventojų dalies gyvenimo lygiui ir socialiniam 
dalyvavimui pagerinti;

hu

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 37
5 dalis

5. mano, kad daugelio moterų sprendimas apriboti šeimos dydį arba atidėti jos kūrimą 
gali būti ne jų pačių pasirinkta, o priverstinė pirmenybė dėl iššūkio derinti darbą su 
šeimyniniu gyvenimu; mano, kad, atsižvelgiant į šiuo metu Europoje mažėjantį 
gimstamumą, galimybių suteikimas tėvams turėti norimą vaikų skaičių nėra vien tik 
pačių tėvų teisė, bet ir visos visuomenės interesus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 38
5 dalis

5. mano, kad daugelio moterų sprendimas apriboti vaiko ar vaikų gimdymą arba jį 
atidėti gali būti ne jų pačių pasirinkta, o priverstinė pirmenybė dėl iššūkio derinti 
darbą su privačiu gyvenimu; sutinka su Komisija, kad reikalingos politikos, kurios 
padėtų pasiekti vyrų ir moterų lygybę (pavyzdžiui, vienodą apmokėjimą, tėvystės 
atostogas, galimybę dirbti kokybišką darbą), sukurti geresnes sąlygas įvairiais 
darbinio gyvenimo laikotarpiais derinti darbą su privačiu gyvenimu ir išplėsti su 
išlaikytinių švietimu ir priežiūra susijusią infrastruktūrą ir pagerinti jos kokybę;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 39
5 dalis

5. mano, kad daugelio moterų sprendimas apriboti šeimos dydį arba atidėti jos kūrimą 
gali būti ne jų pačių pasirinkta, o priverstinė pirmenybė dėl iššūkio derinti darbą su 
šeiminiu gyvenimu; mano, kad, atsižvelgiant į šiuo metu Europoje mažėjantį 
gimstamumą, visuomenei būtų naudinga suteikti galimybę moterims turėti daugiau 
vaikų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 40
5a dalis (nauja)

5a. ragina valstybes nares išanalizuoti nemokamo, laisvanoriško ir nestabilaus darbo, 
kurio imasi jaunimas, siekdamas patekti į darbo rinką, išlaidas ir naudą; atkreipia 
dėmesį į galimą sąryšį tarp tokios veiklos ir žemo vaisingumo lygio dėl mažesnių 
galimybių apsirūpinti būstu ir mažesnio stabilumo; ragina privačias įmones 
peržiūrėti savo politiką šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 41
5b dalis (nauja)

5b. mano, kad priimant sprendimą turėti vieną ar daugiau vaikų jaunimui vis didesnę 
įtaką daro tai, ar ir kiek visuomenė palanki vaikams bei kiek visuomenei priimtina 
teisė į laimingą vaikystę; todėl ragina valstybes nares ir Komisiją imtis praktinių 
priemonių, kovojant su vis labiau plintančiu vaikų skurdu Europos Sąjungoje ir 
suteikiant galimybę vaikams iš socialiai remtinų grupių laisvai mokytis, naudotis 
sveikatos priežiūra, vaikams teikiamomis paslaugomis, domėtis kultūra ir sportuoti;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 42
5c dalis (nauja)

5c. mano, kad lyčių lygybė ir kova su moterų diskriminacija darbe tiek užimtumo ir 
priskirtos atsakomybės atvejais, tiek apmokėjimo atveju gali ir turi atlikti pagrindinį 
vaidmenį kuriant ir remiant šeimas, kartu sumažindama gimstamumo trūkumą 
Europoje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 43
5d dalis (nauja)

5d. mano, kad daugelio moterų galimybės aktyviai dalyvauti darbo rinkoje priklauso 
nuo galimybės gauti gerą, patikimą vaikų, ligonių ir pagyvenusių žmonių priežiūrą, 
kuri būtų prieinama visiems, nepriklausomai nuo jų pajamų; ragina valstybes nares 
užtikrinti, kad tokios paslaugos būtų teikiamos;

Or. da

Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 44
6 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 45
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant ir įveikiant visas šeimos skatinimui 
trukdančias, tarp jų su darbu nesusijusias, kliūtis, imantis šių priemonių: 
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i) leisti parduotuvėms dirbti ilgiau, taip suteikiant žmonėms daugiau lankstumo 
apsipirkti po jų darbo valandų;

ii) palengvinant galimybes naudotis hipotekos kreditavimu, kad žmonėms būtų 
lengviau tapti nekilnojamojo turto savininkais, ir jie anksčiau taptų 
nepriklausomi;

iii) formuojant šeimoms palankesnę mokesčių politiką;
iv) siekiant, kad vaikų priežiūros galimybės būtų didesnės ir prieinamesnės;
v) pašalinant mokesčių arba teisines kliūtis, kurios neleidžia arba nemotyvuoja 

žmonių tuo pačiu metu dirbti ir gauti pensiją;
vi) skatinant kurti daugiau ir mažesnių mokyklų, kurios būtų arčiau žmonių 

namų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 46
6 dalis

6. ragina valstybes nares sutelkti dėmesį į kovą su gerai žinomomis ir su darbu 
nesusijusiomis kliūtimis – visų pirma su ribota galimybe patekti į būsto rinką ir su 
šeimoms nepalankia mokesčių politika; mano, kad kartu turi būti imtasi pastangų 
apibrėžti visas kliūtis, kurias patiria šeimos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 47
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui trukdančias, 
tarp jų su darbu nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, mokesčių politika, darbo ir 
mokymosi valandos, parduotuvių darbo laikas ir prieiga prie būsto rinkos;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 48
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui trukdančias, 
tarp jų su darbu nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, mokesčių politika, parduotuvių darbo 
laikas ir prieiga prie būsto rinkos, tačiau jokiu būdu nepamiršti tikslo pagerinti 
socialinės gerovės sistemas ir valstybės paramos vaikams paslaugas, kad tėvai galėtų 
lengviau suderinti šeimą ir dalyvavimą darbo rinkoje;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 49
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui trukdančias, 
tarp jų su darbu nesusijusias, kliūtis (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 50
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui, ypač šeimos ir 
darbo suderinimui, trukdančias, tarp jų su darbu nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, 
mokesčių politika, darbo ir mokymosi valandos, parduotuvių darbo laikas ir prieiga 
prie būsto rinkos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 51
6 dalis

6. ragina valstybes nares modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, teisingiau 
paskirstyti darbą, pajamas ir mokesčius bei nustatyti visas kitas šeimos skatinimui 
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trukdančias kliūtis (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 52
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui trukdančias, 
tarp jų ilgų darbo valandų, lygybės darbe ir namuose trūkumo ir su darbu 
nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, mokesčių politika, parduotuvių darbo laikas ir prieiga 
prie būsto rinkos;

Or. da

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 53
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui trukdančias, 
tarp jų su darbu nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, mokesčių politika, parduotuvių darbo 
laikas ir prieiga prie būsto rinkos, tinkamos vaiko priežiūros galimybės, socialinės 
pašalpos tam tikrų asmenų kategorijoms (pavyzdžiui, vienišiems tėvams), 
pagyvenusių asmenų priežiūra ir t. t.;

Or. el

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 54
6 dalis

6. ragina valstybes nares daugiau dirbti nustatant visas šeimos skatinimui 
trukdančias kliūtis, pašalinti su darbu nesusijusias, kliūtis, pavyzdžiui, mokesčių 
politika, parduotuvių darbo laikas ir prieiga prie būsto rinkos, ir kartu skatinti 
politikas, skirtas visiškam užimtimui ir aukštos kokybės darbams užtikrinti;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 55
6a dalis (nauja)

6a. mano, kad darbo organizavimą ir darbo laiką būtina pritaikyti prie demografinių 
pokyčių; pažymi, kad stabilesnis užimtumas, socialinė apsauga, sveikata ir 
saugumas darbe bei trumpesnis kolektyvinis darbas yra būtini, siekiant geriau 
integruoti jaunus ir vyresnio amžiaus darbuotojus, ir išlaikant jų motyvaciją bei 
sveikatą pelningame darbe; mano, kad šiuo tikslu priverstinio darbo rinkos 
lankstumo darbdavio valia tendencijos ir atsitiktinių darbų didėjimas yra žalingas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Zimmer

Pakeitimas 56
6b dalis (nauja)

6b. kritikuoja faktą, kad per mažai diskutuojama dėl regionų netolygumų socialinių, 
kultūrinių ir demografinių pasekmių, šie netolygumai jau dabar lemia emigraciją, 
visų pirma – jaunimo ir gerą išsilavinimą turinčių asmenų, taip pat regionų 
tuštėjimą ir senėjimą net santykinai turtingose ES valstybėse narėse; pažymi, kad 
tokios tendencijos yra marginalizuotos dėl migrantų srautų, kurie kartojosi per visą 
Europos istoriją, ir kad dažnai laiku nepasiseka padaryti poveikio ateitį turinčių 
regionų, ypač siūlančių perspektyvas jaunimui, plėtrai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 57
6c dalis (nauja)

6c. ragina sąmoningiau suvokti svarbą modernizuoti ir atnaujinti socialinės apsaugos 
sistemas, ypač vienišiems tėvams ir vienišoms senyvoms moterims, kartu
pripažindamas, kad ši sritis priklauso valstybių narių kompetencijai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 58
6d dalis (nauja)

6d. pageidauja, kad Europos Sąjunga sumažintų priemonių, kurios skirtos remti vaikų 
priežiūrą šeimose, biurokratizavimą; veiksmingų rezultatų gali pasiekti tik privačių 
šeimos ar priežiūros paslaugų teikėjų konkurencija; ateityje parama daugiau turėtų 
būti teikiama pasitelkiant valstybės finansų pervedimą, o ne valstybinio aprūpinimo 
forma;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 59
6e dalis (nauja)

6e. pripažįsta, kad nors moterų ir vyrų nelygybė kai kuriose darbo srityse Europos 
Sąjungoje sumažėjo, atlyginimų skirtumas tarp lyčių vis dar išlieka tas pats ir 
sudaro 15 proc., tai rodo, kad nebuvo pasiekta jokios tikros pažangos įgyvendinant 
vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą principą, nors šis principas buvo 
įvestas prieš trisdešimt metų Direktyvoje 75/117/EEB;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 60
6f dalis (nauja)

6f. pabrėžia, kad galimybė naudotis vaikų, pagyvenusių žmonių, žmonių su negalia ir 
kitų išlaikytinių priežiūros paslaugomis yra esminė, siekiant visapusiško ir lygaus 
vyrų ir moterų dalyvavimo darbo rinkoje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 61
6g dalis (nauja)

6g. prašo, kad, siekiant išspręsti sveikatos ir apsaugos, taip pat demografinių pokyčių 
problemas, darbo laikas būtų lankstesnis ir tvarus, įskaitant nuostatą dėl ilgesnio 
laiko visiškai mokamoms atostogoms arba dalinio darbo „gyvenimo piko metu“ be 
neigiamo poveikio individualioms pensijoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 62
6h dalis (nauja)

6h. ragina valstybes nares puoselėti politikas dėl darbo formų, darbo valandų ir išėjimo 
į pensiją schemų lankstumo bei teikti tinkamas kokybiškas vaikų priežiūros, 
sveikatos ir ilgalaikės pagyvenusių žmonių ir išlaikytinių priežiūros paslaugas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 63
6i dalis (nauja)

6i. primena valstybėms narėms įsipareigojimus, kuriuos jos prisiėmė 2002 m. 
Barselonos Europos Vadovų Taryboje, pašalinti kliūtis, trukdančias lygiam moterų 
ir vyrų dalyvavimui darbo rinkoje ir iki 2010 m. įtvirtinti vaikų priežiūrą 90 proc. 
vaikų nuo trejų metų iki privalomo mokyklinio amžiaus ir bent 33 proc. vaikų, 
jaunesnių nei treji metai; be to, ragina valstybes nares numatyti tuos pačius tikslus 
priemonėms, skirtoms pagyvenusių žmonių ir žmonių su negalia priežiūrai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 64
6j dalis (nauja)

6j. mano, kad dėl demografinių pokyčių reikės naujos platesnės švietimo ir socialinės 
infrastruktūros jaunimui ir pagyvenusiems žmonėms, įskaitant daugiau priemonių 
visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, vaikų priežiūrai, slaugai ir pagyvenusių 
žmonių priežiūrai; pažymi, kad reikalinga platesnė socialinė infrastruktūra, skirta 
puoselėti senų žmonių gyvybingumą ir iš naujo aktyviau juos integruoti į 
visuomeninį gyvenimą, todėl mano, kad dėl demografinių pokyčių reikės plėtoti 
viešąsias paslaugas, užtikrinant vienodą jų prieinamumą visiems;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 65
6k dalis (nauja)

6k. pabrėžia, kad 2010 m. socialinių įsipareigojimų našta Europoje viršys pajamas, tai 
paaiškina poreikį kuo skubiau imtis reformų; pažymi, kad ES sprendimų 
priėmėjams gyvybiškai svarbu apsvarstyti naujų ir esamų socialinių teisės aktų 
finansinį tvarumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 66
6l dalis (nauja)

6l. prašo Komisijos pradėti bandomąsias iniciatyvas ir lyginamąsias analizes dėl visą 
gyvenimą trunkančio darbo modelių, iš naujo subalansuoti santykį tarp geriau 
apmokamo laisvalaikio „gyvenimo piko metu“ mainais į ilgesnį efektyvų visą 
gyvenimą trunkantį darbą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 67
6m dalis (nauja)

6m. ragina valstybes nares organizuoti visuomenės informavimo ir sąmoningumo 
kampanijas, kurios skatintų panaikinti stereotipus ir puoselėtų teisingesnį namų 
ūkio ir šeimyninių pareigų pasiskirstymą tarp vyrų ir moterų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 68
6n dalis (nauja)

6n. pažymi, kad didėjančias socialinės apsaugos išlaidas turės finansuoti dinamiškas 
ekonomikos augimas; nurodo, kad tai įmanoma tik skatinant naujoves; pastebi, kad 
finansiniai metodai, pavyzdžiui, mokesčių didinimas, skirtas socialinei apsaugai 
finansuoti, yra mažiau tvarūs ilguoju laikotarpiu dėl mažėjančios mokesčių bazės ir 
didesnio priklausomybės santykio, taip pat dėl būtinybės kuo skubiau skatinti 
verslumą Europoje; todėl pažymi būtinybę svarstant socialinės apsaugos reformas 
laikytis holistinio požiūrio;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 69
6o dalis (nauja)

6o. prašo Komisijos toliau plėtoti jos poziciją dėl preventyvių politikų dėl sveikatos ir 
saugumo darbe, į žmogų orientuoto darbo organizavimo, novatoriškų darbo laiko 
nuostatų ir novatoriškos personalo politikos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 70
6p dalis (nauja)

6p. tiki, kad mums būtina pereiti nuo „gerovės valstybės“ koncepcijos, pagal kurią 
pirminė atsakomybė už gerovę priklauso valstybei, prie „gerovės visuomenės“, 
kurioje visi suinteresuoti subjektai pripažintų savo atsakomybę už vienas kito 
priežiūrą ir tai, kad tokia atsakomybė gali stiprinti abi puses;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 71
7 dalis

7. daro išvadą, kad gyventojų darbo ir gyvenimo pusiausvyros gerinimas turi būti 
nuolatinis vyriausybių prioritetas; priduria, kad tuo tikslu vyriausybėms keliamas 
reikalavimas – suteikti gyventojams galimybes patiems rinktis, užuot tai darius už 
juos; patvirtina būtinybę pagerinti lankstumą darbe ir šiuo tikslu pažymi kintančio 
darbo laiko, dalinio darbo ir laikino darbo svarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 72
7 dalis

7. daro išvadą, kad gyventojų darbo ir gyvenimo pusiausvyros gerinimas turi būti 
nuolatinis vyriausybių prioritetas; pažymi, kad užimtumo mažėjimo tendencijos kartu 
su didėjančiu individualiu darbo krūviu kelia grėsmę šiai pusiausvyrai; priduria, 
kad tuo tikslu vyriausybėms keliamas reikalavimas – suteikti gyventojams galimybes 
laisvai rinktis, užuot tai darius ekonominiu spaudimu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 73
7 dalis

7. daro išvadą, kad gyventojų darbo ir gyvenimo pusiausvyros gerinimas turi būti 
nuolatinis vyriausybių prioritetas; priduria, kad tuo tikslu vyriausybėms keliamas 
reikalavimas – apsaugoti piliečių sveikatą ir saugumą bei užtikrinti jų pasirinkimo 
laisvę;

Or. da

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 74
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją surengti abiejų pramonės pusių svarstymus dėl geresnės darbo ir 
šeimos gyvenimo pusiausvyros;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 75
7b dalis (nauja)

7b. prašo Komisijos ESF bandomaisiais projektais palaikyti valstybes nares, įvedant 
užimtumo ir gebėjimo įsidarbinti kiekvienam darbuotojui draudimą, suteikiant 
individualias mokamas sąskaitas švietimui ir mokymuisi jų darbo gyvenimo 
laikotarpiu, ir skatinti bei finansuoti keitimąsi pažangia praktika tarp valstybių 
narių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 76
7c dalis (nauja)

7c. prašo valstybių narių plėtoti novatoriškus „iš darbo į darbą“ draudimus, kurie 
palengvintų perėjimą iš vieno darbo į kitą ir įvairių užimtumo statuso formų kaitą, 
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kartu suteikdami lankstumą įmonėms ir saugumą darbuotojams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 77
7d dalis (nauja)

7d. mano, kad įmonės turėtų būti labiau skatinamos pritaikyti darbo vietas šeimoms; 
rekomenduoja valstybėms narėms numatyti gaires įmonėms, pageidaujančioms 
taikyti tokias priemones, atsižvelgiant į ypatingus iššūkius, kuriuos patiria MVĮ;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 78
7e dalis (nauja)

7e. mano, kad tėvystės atostogų su vienodomis garantijomis išsaugoti darbo vietą turėtų 
eiti ir tėvai, ir motinos; pritaria iniciatyvų sistemai, kuri skatintų partnerius 
pasidalyti tėvystės atostogas, ir finansinėms kompensacijoms, skirtoms padengti 
išlaidas, susijusius su vaikų auginimu;

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 79
7f dalis (nauja)

7f. primena valstybėms narėms trečiąjį Europos mažųjų įmonių chartijos principą, kad 
mažoms įmonėms gali būti netaikomi tam tikri reglamentų įpareigojimai; ragina 
valstybes nares ir Komisiją imtis veiksmų, įgyvendinant šį principą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 80
7g dalis (nauja)

7g. ragina Komisiją surengti svarstymą dėl galimų pokyčių reformose dėl tėvystės 
atostogų, kurios buvo pradėtos 1996 m., šių pokyčių tikslu galėtų būti minimalaus 
termino pratęsimas nuo trijų iki šešių mėnesių;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 81
8 dalis

Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 82
8 dalis

8. neįmanoma pernelyg pabrėžti švietimo, įgūdžių lavinimo ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi galimybių svarbos ir mokymo kultūros, kuri skatintų įvairaus amžiaus 
žmonių dalyvavimą, plėtojimo; pabrėžia, kad tikrajai kvalifikacijai, pavyzdžiui, 
techniniams ir kalbos įgūdžiams, turi būti teikiamas didesnis prioritetas, siekiant 
pagerinti asmenų judumą, gebėjimą prisitaikyti, įsidarbinti ir pasitenkinimą; ypač 
pažymi būtinybę mokyti vyresnio amžiaus žmones, pavyzdžiui, informacinių 
technologijų srityje, kad būtų pašalintos kliūtys toliau jiems dalyvauti darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 83
8 dalis

8. neįmanoma pernelyg pabrėžti švietimo, įgūdžių lavinimo ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi galimybių, taip pat specialių švietimo metodų (kuriuos reikia toliau 
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plėtoti) vyresniems žmonėms svarbos, siekiant pagerinti asmenų judumą, gebėjimą 
įsidarbinti ir pasitenkinimą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 84
8 dalis

8. neįmanoma pernelyg pabrėžti švietimo, įgūdžių lavinimo, ypač tų, kurie ateina į 
darbo rinką, ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi galimybių svarbos, siekiant leisti 
iš naujo ateiti į darbo rinką ir pagerinti asmenų judumą, gebėjimą įsidarbinti ir 
pasitenkinimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 85
8 dalis

8. neįmanoma pernelyg pabrėžti švietimo, įgūdžių lavinimo ir visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi galimybių svarbos, siekiant pagerinti asmenų judumą, gebėjimą įsidarbinti 
ir pasitenkinimą; todėl ragina Komisiją pateikti daugiau iniciatyvų švietimo ir 
karjeros mobilumo srityse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 86
8a dalis (nauja)

8a. pripažįsta, kad „aktyvus senėjimas“ yra glaudžiai susijęs su padidėjusiu pensiniu 
amžiumi, manant, kad tokia priemonė gali tapti atsaku į demografinius pokyčius, 
jeigu kartu bus imtasi veiksmų, garantuojančių užimtumą, tačiau nesukeliančių 
diskriminacijos dėl amžiaus ir užtikrinančių būtiną medicininę ir profesinę paramą, 
skirtą tinkamai šio amžiaus grupės integracijai į darbo rinką;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 87
8b dalis (nauja)

8b. todėl ragina valstybes nares suteikti galimybę vyresnio amžiaus darbuotojams 
dalyvauti profesinio mokymo programose, kad būtų užtikrintas jų aktyvus 
dalyvavimas darbo pasaulyje iki pensinio amžiaus; šiuo tikslu ragina Komisiją 
patvirtinti veiklos programas ESF tik jeigu į jas bus įtraukta speciali dalis, susijusi 
su vyresnio amžiaus žmonių mokymo priemonėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 88
8c dalis (nauja)

8c. remia partnerystės susitarimus tarp vyriausybių ir dviejų pramonės pusių, 
skatinančių vyresnio amžiaus darbuotojų užimtumą priemonėmis, skirtomis kovai 
su diskriminacija dėl amžiaus, lankstesniam darbo laikui, ir priemonėmis, skirtomis 
iš naujo integruoti vyresnio amžiaus darbuotojus, kurie yra bedarbiai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 89
8d dalis (nauja)

8d. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl specialios direktyvos dėl diskriminacijos dėl 
amžiaus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 90
8e dalis (nauja)

8e. tiki, kad technologijos, ypač darbe, turi būti prieinamos visiems;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 91
8f dalis (nauja)

8f. mano, kad tiksliai išplėtotas socialinės apsaugos tinklas yra papildomas veiksnys 
kovoje su neigiamomis demografinių pokyčių pasekmėmis; ragina valstybes nares ir 
toliau plėtoti jų socialinės apsaugos sistemas;

Or. da

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 92
8g dalis (nauja)

8g. mano, kad, atsižvelgdamos į aukštą nedarbo lygį, įmonės, ypač mažos ir vidutinės, 
turėtų įgyvendinti visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas ir išlaikyti senyvo 
amžiaus darbuotojus, kad jauni darbuotojai įgytų patirties ir žinių iš senųjų 
darbuotojų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 93
8h dalis (nauja)

8h. kritikuoja Komisiją nepakankamai įvertinus ekonominį aktyvių vyresnio amžiaus 
darbuotojų potencialą jos Žaliojoje knygoje dėl demografinių pokyčių ir reikalauja, 
kad atitinkamose europinėse iniciatyvose ji daugiau dėmesio skirtų teigiamam 1993 
m. Europos pagyvenusių žmonių metų rezultatui;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 94
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės turi atlikti esminį vaidmenį aktyviai skatindamos 
ir įgyvendindamos lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl 
amžiaus; priduria, kad vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti 
skatinamos priimti su gyventojų senėjimu susijusius iššūkius; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 95
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai skatindamos 
lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl amžiaus; priduria, kad 
vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti skatinamos priimti su 
gyventojų senėjimu susijusius iššūkius ir imtis iniciatyvos, pavyzdžiui, leisti ir skatinti 
lankstų darbo grafiką bei dalinį darbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 96
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai skatindamos 
lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl amžiaus; priduria, kad 
įmonės turi prisiimti bendrą socialinę atsakomybę ir priimti su gyventojų senėjimu 
susijusius iššūkius;

Or. da
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 97
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės kartu su valstybės institucijomis ir profesinėmis 
sąjungomis turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai skatindamos lygias galimybes ir 
kovodamos su diskriminacija dėl amžiaus, lyties, fizinės būklės, tautybės, rasės ar 
seksualinės orientacijos; priduria, kad vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę 
įmonės turi būti skatinamos priimti su gyventojų senėjimu susijusius iššūkius;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 98
9 dalis

9. mano, kad (išbraukta) Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai 
skatindamos lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl amžiaus; 
priduria, kad vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti skatinamos 
priimti su gyventojų senėjimu susijusius iššūkius; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 99
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai skatindamos 
lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl amžiaus; priduria, kad 
vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti skatinamos priimti su 
gyventojų senėjimu susijusius iššūkius ir imtis iniciatyvos, pavyzdžiui, leisti ir skatinti 
lankstų darbo grafiką bei dalinį darbą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 100
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės turi atlikti svarbų vaidmenį aktyviai skatindamos 
lygias galimybes ir kovodamos su diskriminacija dėl amžiaus ir lyties; priduria, kad 
vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti skatinamos priimti su 
gyventojų senėjimu susijusius iššūkius;

Or. el

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 101
9 dalis

9. mano, kad privačios Europos įmonės, ypač atsižvelgiant į būtinybę apginti labiausiai 
neapsaugotas socialines grupes (įskaitant senus žmones, negalią turinčius asmenis 
ir ypač mažų vaikų motinas), pagerinti darbo saugą ir plėtoti tokį darbo 
organizavimą, kuris padėtų padidinti prieinamumą, turi atlikti svarbų vaidmenį 
aktyviai skatindamos lygias galimybes ir pasisakydamos prieš diskriminaciją dėl 
amžiaus; priduria, kad vykdydamos Bendrąją socialinę atsakomybę įmonės turi būti 
skatinamos priimti su gyventojų senėjimu susijusius iššūkius; 

Or. it

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 102
9a dalis (nauja)

9a. daro išvadą, kad įmonės turėtų būti labiau skatinamos išlaikyti vyresnio amžiaus 
darbuotojus; mano, kad žmonės turėtų būti skatinami, ir jiems turėtų būti leista 
dirbti ilgiau, o darbdaviai turėtų suvokti, kad tai yra abiejų šalių interesas; mano, 
kad sveiki vyresnio amžiaus žmonės turėtų tapti teigiamu šaltiniu, o ne ekonomine 
grėsme visuomenei;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 103
9b dalis (nauja)

9b. kviečia įmones siūlyti lankstesnį darbo laiką, kuris atsižvelgtų į įvairius gyvenimo 
etapus ir atvertų darbo galimybes, ypač atitinkančias tėvų ir vyresnio amžiaus 
darbuotojų poreikius;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 104
9c dalis (nauja)

9c. laikosi nuomonės, kad socialiniai partneriai turi užtikrinti darbo rinkos gebėjimą 
prisitaikyti, siekiant sukurti lankstesnes darbo vietas, tai užtikrintų, kad kiekvienas 
darbo rinkoje turės savo vietą ir gaus naudą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 105
9d dalis (nauja)

9d. kritikuoja faktą, kad Žaliojoje knygoje pernelyg didelė reikšmė teikiama imigracijai,
kaip priemonei pašalinti demografinius sunkumus; nenorima pripažinti, kad 
imigrantų, nenorinčių integruotis, nebus įmanoma priversti tai padaryti jokiomis 
priemonėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 106
9e dalis (nauja)

9e. mano, kad turi būti imtasi žingsnių skatinti palaipsnį ir lankstų išėjimą į pensiją, 
atsižvelgiant į padidėjusią vidutinę gyvenimo trukmę ir geresnę visuomenės 
sveikatą;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Amendment 107
9f dalis (nauja)

9f. pažymi, kad mobilumas, darantis įtaką Europos darbuotojams ir darbo rinkos 
centralizacijai, dabar yra būtinas ne tik tam, kad skirtingos socialinės apsaugos 
sistemos geriau suprastų viena kitą, bet ir siekiant užtikrinti sklandų perėjimą iš 
vienos nacionalinės sistemos į kitą ta forma, kuri taikoma valstybiniam, privačiajam 
ir kolektyviniam draudimui;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 108
9g dalis (nauja)

9g. pažymi žinių sukaupimo iš į pensiją išeinančių darbuotojų svarbą, ypač viešajame 
sektoriuje, kuriame, pavyzdžiui, Prancūzijoje, 50 proc. darbo jėgos per kitus dešimt 
metų įgis teisę išeiti į pensiją; ragina valstybes nares skatinti viešąjį ir privatųjį 
sektorių imtis išankstinių priemonių, kad būtų išvengta vertingos patirties ir 
įžvalgumo praradimo, pavyzdžiui, seniems darbuotojams mokant tuos, kurie
įsitraukia į darbo rinką, ir palaipsniui išleidžiant juos į pensiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 109
9h dalis (nauja)

9h. mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti vyriausiai amžiaus grupei (t. y. tiems, kam 
daugiau nei 80 metų), iš kurių 25 proc. negali savimi pasirūpinti, ir ragina Komisiją 
pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų siekiama sumažinti šį procentą imantis kolektyvinių 
ir individualių priemonių bei sprendžiant valstybės gerovės suteikimo ir sveikatos 
bei socialinių paslaugų, skirtų tiems, kurie negali savimi pasirūpinti, problemas;

Or. it
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 110
9i dalis (nauja)

9i. vis dėlto pripažįsta, kad daug darbo reikalaujančios profesijos, pavyzdžiui, 
stogdengystė, statybos ir ūkininkavimas patiria didesnius iššūkius naudojantis 
vyresnio amžiaus darbuotojų produktyviais gebėjimais ir skatinant jaunesniuosius; 
ragina valstybes nares plėtoti gerą praktiką šių profesijų atžvilgiu, kad būtų išvengta 
darbuotojų trūkumo ir įgūdžių praradimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 111
9j dalis (nauja)

9j. ragina valstybes nares ir privačias įmones nesusieti vyresnio amžiaus su 
automatiškai didesniais atlyginimais, pripažįstant, kad kai kurie priešpensinio 
amžiaus žmonės, vertindami tam tikras pajamas, vis dėlto gali nereikalauti to paties 
atlyginimo arba darbo valandų kaip ankstesniaisiais metais; pažymi lankstesnių 
darbo galimybių, pavyzdžiui, dalinio darbo, svarbą vėlesniais metais kaip potencialų 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 112
9k dalis (nauja)

9k. ragina valstybes nares pašalinti visas kliūtis, mažinančias vyresnių žmonių 
iniciatyvą toliau dirbti, ypač susijusias su mokesčiais ir pensijomis, bei išanalizuoti 
priešpensinio amžiaus darbuotojų galimybes atsisakyti dalies savo pensijos, toliau 
gaunant pajamas iš darbo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 113
9l dalis (nauja)

9l. pažymi, kad pagyvenę žmonės gali atlikti teigiamą vaidmenį prižiūrėdami vaikus, ir 
atvirkščiai – kad vyresni vaikai dažnai atlieka savo vaidmenį, prižiūrėdami 
pagyvenusius giminaičius; ragina valstybes nares ir darbdavius parodyti, kad jie tai 
pripažįsta;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 114
9m dalis (nauja)

9m. pastebi, kad tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, antidiskriminaciniuose teisės aktuose, 
įstatymai gali riboti produktyvumą dėl to, kad jie neskatina ar net užkerta kelią 
įmonėms priimti vyresnius darbuotojus; prašo valstybių narių išsamiau išnagrinėti 
tokių teisės aktų poveikį ir taikymą, siekiant įvertinti, ar tokios priemonės daro 
norimą poveikį; ragina laikytis tokių antidiskriminacinių teisės aktų ir jų dvasios;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 115
9n dalis (nauja)

9n. akcentuoja, kad dėl ES gyventojų senėjimo augs žmonių su negalia proporcija; 
pažymi, kad šioje grupėje nedarbo lygis nuolat aukštas; ragina vyriausybes ir 
įmones palengvinti tokių žmonių galimybę dirbti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 116
9o dalis (nauja)

9o. apgailestauja, kad „aktyvus senėjimas“ Lisabonos strategijoje beveik išimtinai 
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apibrėžiamas kaip mokamas darbas, nors ši sąvoka turėtų būti taikoma plačiau, 
įtraukiant į ją nemokamą veiklą, pavyzdžiui, darbą pilietinėse, politinėse ir kitose 
savanoriškose organizacijose; pripažįsta, kad tokiam aktyviam visuomeniniam 
dalyvavimui nemokamame darbe reikalingos atitinkamos pajamos iš kitų šaltinių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 117
9p dalis (nauja)

9p. pripažįsta, kad pensijų sistemos priklauso valstybių narių kompetencijai; tačiau 
mano, kad teisė į pensiją viešajame ir privačiajame sektoriuose turi būti vertinama 
vienodai valstybėse narėse, netaikant lengvatų vienam sektoriui; pripažįsta, kad dėl 
pailgėjusio gyvenimo žmonės gali tikėtis dirbti ilgiau, prieš įgydami visą teisę į 
pensiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 118
9q dalis (nauja)

9q. mano, kad nacionalinių pensijų sistemų reformos neturėtų būti sutelktos vien į tokių 
sistemų finansinį tvarumą, tačiau taip pat turėtų prisidėti prie to, kad pagyvenusių 
žmonių gyvenimas taptų finansiškai tvaresnis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 119
9r dalis (nauja)

9r. tačiau pripažįsta, kad valstybės finansuojamos pensijos niekada realiai netenkins 
100 proc. pensininkų pajamų poreikio; mano, kad didesnį prioritetą ir daugiau 
pastangų valstybės narės turėtų skirti tinkamų papildomų pensijų sistemų plėtojimui 
ir asmeninio taupymo skatinimui;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 120
9s dalis (nauja)

9s. mano, kad nacionalinės valstybės finansuojamos pensijos, nepriklausomai nuo to, 
kiek jos apibrėžtos valstybėse narėse, turėtų būti vienodai prieinamos visiems kaip 
teisė ir neturėtų būti nustatomos pagal žmogaus finansines sąlygas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 121
9t dalis (nauja)

9t. primena, kad mažų įmonių savininkus demografiniai pokyčiai paliečia taip pat, kaip 
ir darbuotojus; yra susirūpinęs, kad per kitus dešimt metų trečdalis Europos mažų 
įmonių savininkų išeis į pensiją, ir skatina visus veikėjus puoselėti verslumą ne tik 
siekiant sukaupti šios grupės įgūdžius ir žinias, tačiau taip pat ir kompensuoti 
neigiamas pasekmes augimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 122
10 dalis

10. mano, kad reikia remti imigracijos politikas, kuriomis siekiama skatinti sėkmingą 
ekonominę, socialinę ir teisinę migrantų integraciją, mažinančią demografinius iššūkius, 
bet pripažįsta, kad didesnė imigracija pati savaime neišspręs visų su demografiniais 
pokyčiais susijusių sunkumų ir kad ji pati sukelia sunkumų;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 123
10 dalis

10. mano, kad imigracijos politikos, kuriomis siekiama skatinti sėkmingą ekonominę, 
socialinę ir teisinę migrantų integraciją yra būtinos, siekiant pusiausvyros tarp 
atitinkamų migrantų ir priimančios visuomenės teisių ir pareigų, ir kad trečiųjų 
šalių piliečių priėmimui skirti mechanizmai turi būti valdomi efektyviai ir skaidriai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Joel Hasse Ferreira

Pakeitimas 124
10 dalis

10. mano, kad reikia remti imigracijos politikas, kuriomis siekiama skatinti sėkmingą 
ekonominę, socialinę ir teisinę migrantų integraciją, mažinančią demografinius 
iššūkius, bet pripažįsta, kad vien tai neišspręs visų su demografiniais pokyčiais 
susijusių sunkumų; pripažįsta, kad būtina suderinti ES imigracijos ir užimtumo bei 
socialinių reikalų politikas, siekiant efektyvaus bendradarbiavimo šioje srityje reikia 
atsižvelgti į labai svarbų socialinių partnerių vaidmenį nacionaliniu ir europiniu 
lygiu;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 125
10 dalis

10. mano, kad imigracija pati savaime neišspręs visų su demografiniais pokyčiais 
susijusių sunkumų. Be to, imigracijos politikomis turi būti siekiama skatinti tvarią
ekonominę, socialinę ir teisinę migrantų ir jų palikuonių integraciją, kad šie asmenys 
sėkmingai prisidėtų prie demografinių iššūkių mažinimo. Išankstinė integracijos 
proceso sąlyga – vienodas vertinimas, atmetant bet kokią migrantų ir jų palikuonių 
diskriminaciją, ypač rasinę diskriminaciją, politinį dalyvavimą ir bendruomenių 
sąveiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 126
10 dalis

10. mano, kad reikia remti imigracijos politikas, kuriomis siekiama skatinti sėkmingą 
ekonominę, socialinę ir teisinę migrantų integraciją, mažinančią demografinius 
iššūkius, ypač pasitelkiant darbo rinkos integraciją, bet pripažįsta, kad vien tai 
neišspręs visų su demografiniais pokyčiais susijusių sunkumų;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Ole Christensen

Pakeitimas 127
10 dalis

10. mano, kad reikia remti imigracijos politikas, kuriomis siekiama skatinti sėkmingą 
ekonominę ir socialinę (išbraukta) migrantų integraciją, mažinančią demografinius 
iššūkius, bet pripažįsta, kad vien tai neišspręs visų su demografiniais pokyčiais 
susijusių sunkumų;

Or. da

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 128
10a dalis (nauja)

10a. pažymi, kad „keliaguba diskriminacija“ paliečia daugelį darbuotojų, ragina 
valstybes nares įgyvendinti teisės aktus ir politiką, skirtą kovai su diskriminacija 
pagal EB sutarties 13 straipsnį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 129
10b dalis (nauja)

10b. mano, kad imigracijos politika, kuri skatina „protų nutekėjimą“ iš vargingesnių 
šalių ir suteikia „pigią darbo jėgą“ Europoje, nėra priimtinas sprendimas, kadangi,
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iš dalies palengvinus demografinį senėjimą Europoje, bus destabilizuotos 
ekonominės ir socialinės plėtros perspektyvos trečiosiose šalyse ir Europoje padidės 
konkurencija dėl darbų, kur mokamas mažas atlyginimas; imigracijos politika turi 
prisitaikyti prie antidiskriminacijos ir siekti didesnės Europoje esančių ir ateityje 
atvyksiančių migrantų teisinės, socialinės ir visuomeninės lygybės;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 130
10c dalis (nauja)

10c. pripažįsta, kad imigracijos valdymas priklauso valstybių narių kompetencijai; mano, 
kad daugiau pastangų turėtų būti skiriama imigrantų ir etninių bendruomenių 
švietimui ir įgūdžių plėtrai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 131
10d dalis (nauja)

10d. mano, kad etninėms mažumoms priklausančių žmonių proporcija tarp senyvo 
amžiaus žmonių, kuriems reikalinga ilgalaikė priežiūra, kai kuriose valstybėse 
narėse labai auga, tam tikrais atvejais lemdama skirtingus poreikius; rekomenduoja 
daugiau dėmesio skirti šiam klausimui, ypač lyginant pažangią praktiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 132
10e dalis (nauja)

10e. pažymi, kad nepakankamai dėmesio buvo skiriama migrantų integracijai, tai iš 
dalies atspindi žemas pasisekimo švietimo srityje lygis ir tebesitęsianti naujųjų 
bendrapiliečių marginalizacija; todėl ragina valstybes nares padidinti priemones, 
skirtas integracijai skatinti, ypač tų migrantų, kurie Sąjungoje gyvena jau kurį 
laiką;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 133
10f dalis (nauja)

10f. remia Komisijos iniciatyvą dėl pagrindų direktyvos, kuria įgyvendinamas EB 
sutarties 13 straipsnis (2001/C 80/01);

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 134
10h dalis (nauja)

10h. pabrėžia tendenciją vis dažniau įdarbinti nelegalias migrantes moteris namų 
darbininkėmis, kurios prižiūri išlaikytinius; pažymi, kad ši grupė gali patirti
išnaudojimą, ir ragina valstybes nares spręsti šį klausimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 135
10i dalis (nauja)

10i. pažymi, kad imigrantai, atvykstantys tuomet, kai jiems yra trisdešimt-keturiasdešimt 
metų, gali negauti pensijos; ragina valstybes nares ieškoti pažangios praktikos, 
sprendžiant šią situaciją taip, kad būtų išvengta dar didesnio spaudimo pensijų 
sistemoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 136
11 dalis

11. primena valstybėms narėms, kad demografiniai pokyčiai taip pat svarbūs mažiau 
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išsivysčiusioms šalims, kurios irgi susiduria su gyventojų senėjimo keliamais iššūkiais 
ir didėjančia jaunimo nedarbo problema; skatintų valstybių narių vyriausybes ir ES, 
kuriant pagalbos ir bendradarbiavimo programas, turėti omenyje šį veiksnį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 137
11 dalis

11. primena valstybėms narėms, kad šie klausimai taip pat svarbūs mažiau 
išsivysčiusioms šalims, kurios irgi susiduria su gyventojų senėjimo, skurdo ir 
netolygaus pajamų paskirstymo keliamais iššūkiais ir didėjančia jaunimo nedarbo 
problema; skatintų valstybių narių vyriausybes ir ES, kuriant pagalbos ir 
bendradarbiavimo programas, turėti omenyje šį veiksnį;

Or. el

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 138
11 dalis

11. primena valstybėms narėms, kad šie klausimai taip pat svarbūs mažiau išsivysčiusioms 
šalims, kurios irgi susiduria su gyventojų senėjimo keliamais iššūkiais ir didėjančia 
jaunimo nedarbo problema; skatintų valstybių narių vyriausybes ir ES, kuriant 
pagalbos ir bendradarbiavimo programas, turėti omenyje šį veiksnį; be to, mano, kad
neturėtų būti laikomasi prielaidos, jog migrantai ir jų palikuonys bus linkę grįžti į jų 
kilmės šalį, ypač vyresniame amžiuje arba tuomet, kai palikuonys buvo užauginti 
ES; priduria, kad nors galimybė naudotis kokybiška vaikų ir pagyvenusių asmenų 
priežiūra yra svarbi visoms etninėms grupėms, ypač visoms moterims, tai daro 
nevienodą įtaką skirtingoms etninėms grupėms ir tam reikia skirti tinkamą dėmesį 
planuojant šias paslaugas; pabrėžia, kad teikiant tokias paslaugas taip pat svarbi 
antidiskriminacija ir vienodas vertinimas; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 139
11a dalis (nauja)

11a. pažymi, kad politikos, teikiančios prioritetą imigrantams, kurie yra kvalifikuoti 
darbininkai, siekiant sustiprinti ES ekonomiką, lemia tiesiogiai priešingą rezultatą, 
susilpnindamos ekonomikas tų šalių, iš kurių šie kvalifikuoti imigrantai atvyksta;
mano, kad valstybės narės turėtų pripažinti savo atsakomybę šiuo klausimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 140
11b dalis (nauja)

11b. ragina valstybes nares ir Komisiją dėl atviro metodo, susijusio su socialine apsauga 
ir socialine integracija, ateityje labiau atsižvelgti į pusiausvyros tarp darbo ir šeimos 
klausimą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų priežiūrai, šeimų pajamoms ir motinų 
užimtumo lygiui;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 141
11c dalis (nauja)

11c. pripažįsta faktą, kad bendrojo intereso paslaugų trūkumas kaimo vietovėse 
suformuoja ankstyvos priklausomybės nuo sveikatos sistemų ir socialinės apsaugos 
sistemų kultūrą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 142
11d dalis (nauja)

11d. ragina valstybes nares mažiau dėmesio skirti jų socialinės apsaugos sistemų 
pertvarkymui ir galimybių suteikimui kiekvienam individualiai naudotis apsaugos 
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sistemomis, tačiau užtikrinti pagrindinį solidarumo principą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 143
11e dalis (nauja)

11e. ragina Komisiją kas dveji metai parengti ataskaitas dėl demografinių pokyčių ir jų 
poveikio visuomenei bei atitinkamoms politikos sritims, taip pat rengti metinius 
forumus dėl demografinių pokyčių su visais pagrindiniais veikėjais;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 144
11f dalis (nauja)

11f. ragina valstybes nares naudoti atviro koordinavimo metodą, planuojant didėjančią 
vyresnio amžiaus žmonių prieglaudų paklausą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 145
11g dalis (nauja)

11g. pažymi, kad dėl demografinių pokyčių valstybės narės turi užtikrinti priežiūros 
paslaugas, ir ragina plačiau keistis gera praktika šioje srityje; ragina priežiūros 
paslaugas ginti kaip bendro intereso paslaugas ir todėl kviečia Komisiją šią apsaugą 
įtraukti į Žaliąją knygą dėl socialinių paslaugų;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 146
11h dalis (nauja)

11h. pažymi svarbą tarp valstybių narių keistis informacija ir pažangia praktika, kaip 
sveikatos sistemos galėtų pasirengti paklausos padidėjimui dėl gyventojų senėjimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 147
11i dalis (nauja)

11i. pabrėžia ankstyvo išėjimo iš mokyklos prevencijos priemonių svarbą ir būtinybę 
ieškoti alternatyvių būdų įvertinti tolesnio mokymo prieinamumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 148
11j dalis (nauja)

11j. pripažįsta būtinybę spręsti benamystės problemą valstybėse narėse, atsižvelgiant į 
aukštą procentą jaunų žmonių, kurie su ja susiduria;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 149
11k dalis (nauja)

11k. pabrėžia būtinybę vykdyti vyresniajai kartai skirtą kultūros ir laisvalaikio veiklą, 
taip pripažįstant sidabrinės ekonomikos teikiamas galimybes;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 150
11l dalis (nauja)

11l. atsižvelgiant į tai, kad MVĮ įdarbina 80 proc. darbo jėgos, joms turėtų būti pasiūlyta 
speciali pagalba, skirta prisitaikyti prie naujo kartų pasiskirstymo: mažiau jaunimo 
ir daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Sepp Kusstatscher ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 151
12 dalis

12. rekomenduoja daugiau dėmesio skirti įvairių valstybių narių naudojamų prielaidų 
norminimui dėl informacijos teikimo EUROSTAT, kad būtų galima pagrįstai palyginti 
ir kopijuoti pažangiausias praktikas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 152
12a dalis (nauja)

12a. ragina Komisiją valstybes nares pasinaudoti Septintąja mokslinių tyrimų pagrindų 
programa sprendžiant klausimus, susijusius su demografinėmis tendencijomis, 
parama šeimai ir sveikatos stiprinimu;

Or. el

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 153
12b dalis (nauja)

12b. ragina Komisiją vykdyti su demografiniais pokyčiais ir jų poveikiu visuomenei bei 
atitinkamoms politikos sritims susijusias išsamias studijas, analizes ir ekspertinį 
vertinimą, įgyvendinant būsimąją Bendrijos programą PROGRESS;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 154
12c dalis (nauja)

12c. daro išvadą, kad, ES toliau lyginant valstybių narių veiklą, patirtį ir pažangią patirtį 
kovojant su įvairiais demografinių pokyčių iššūkiais, šiam tikslui pakanka esamų 
ES institucijų, ir papildomos ES struktūros nėra reikalingos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 155
13 dalis

13. paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.

Or. it


