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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 1
10a nurodomoji dalis (nauja))

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Lisabonos strategijos socialinio aspekto 
stiprinimo, supaprastinant atvirą koordinavimo metodą socialinės apsaugos srityje 
(KOM(2003)0261),

Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 2
13a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl atviro koordinavimo metodo,

Or. de



PE 367.634v01-00 2/32 AM\593550LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 3
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Lisabonos Europos Vadovų Tarybos susitikime 2000 m. kovo mėn. Europos 
Sąjunga apibrėžė išsamią strategiją, kurios tikslas – ilgalaikis ekonomikos augimas, 
visiškas užimtumas, socialinė sanglauda ir tvarus žiniomis grįstos visuomenės 
vystymasis, pagrįstas techninėmis ir mokslinėmis žiniomis bei inovacijomis; kadangi 
praėjus penkeriems metams strategijoje numatyti tikslai toli gražu nėra įgyvendinti,

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 4
Ca konstatuojamoji dalis (nauja))

Ca. kadangi tam tikromis sąlygomis socialinė įtrauktis gali turėti tiesioginės ir didelės 
įtakos ekonomikos vystymuisi, 

Or. el

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 5
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi socialinė įtrauktis yra susijusi su socialine sanglauda – pagrindine Europos 
Sąjungos vertybe ir priemone kovoti su socialine atskirtimi, t. y. makroekonominės ir 
pinigų politikos reformomis ir ypač patikimo Vystymosi ir socialinės plėtros pakto 
priėmimu vietoje Stabilumo pakto,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 6
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi socialinė įtrauktis yra susijusi su socialine sanglauda – pagrindine Europos 
Sąjungos vertybe ir priemone kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija, t. y. su 
žmogiškųjų išteklių švaistymu ir sunkiomis demografinių pokyčių pasekmėmis,
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Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 7
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi atnaujinant socialinę apsaugą reikėtų ne tik užtikrinti finansinį tvarumą, bet 
ir pasidalyti rizika, su kuria asmenys negali susitvarkyti savarankiškai,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 8
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi atnaujinant socialinę apsaugą visų pirma reikia ne ją piginti, o pasidalyti 
rizika, su kuria asmenys negali susitvarkyti savarankiškai, ir skatinti ekonomikos bei 
užimtumo augimą, siekiant jų tvarumo,

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 9
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi atnaujinant socialinę apsaugą visų pirma reikia ne ją piginti, o pasidalyti 
rizika, su kuria asmenys negali susitvarkyti savarankiškai, užtikrinant veiksmingą 
visuotinio, valstybės finansuojamo socialinio draudimo politiką,

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 10
Ea konstatuojamoji dalis (nauja))

Ea. todėl dar kartą patvirtindamas, kad visuotinė socialinė apsauga, grindžiama 
lygiomis galimybėmis ir solidarumu, yra pagrindinė Europos socialinio modelio 
sudedamoji dalis,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 11
1 punktas

1. Sveikina minėtą jungtinį pranešimą, kuris pirmą kartą per 25 valstybių narių Sąjungos 
istoriją apima ir socialinę apsaugą, ir socialinę įtrauktį ir kuriame yra apžvelgiama 
valstybių narių pažanga įgyvendinant Lisabonos Europos Vadovų Tarybos susitikime 
nustatytus tikslus; pažymi, kad pranešime siekiama nurodyti pagrindinius būdus, kaip 
kovoti su socialine atskirtimi ir (išbraukta) panaikinti skurdą bei padėti valstybėms 
narėms reformuoti socialinės apsaugos sistemas, siekiant užtikrinti kovą su socialine 
atskirtimi bei užtikrinti jų adekvatumą ir tvarumą ateityje;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 12
1 punktas

1. Sveikina minėtą jungtinį pranešimą, kuris pirmą kartą per 25 valstybių narių Sąjungos 
istoriją apima ir socialinę apsaugą, ir socialinę įtrauktį ir kuriame yra apžvelgiama 
valstybių narių pažanga įgyvendinant Lisabonos Europos Vadovų Tarybos susitikime 
nustatytus tikslus; pažymi, kad pranešime siekiama nurodyti pagrindinius būdus, kaip 
kovoti su socialine atskirtimi ir iki 2010 m. panaikinti skurdą bei padėti valstybėms 
narėms reformuoti socialinės apsaugos sistemas, siekiant užtikrinti kovą su socialine 
atskirtimi bei užtikrinti jų gebėjimą teikti aukštos kokybės paslaugas ir jų
adekvatumą ir tvarumą ateityje;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 13
2 punktas

2. Pažymi, kad jungtiniame pranešime teigiama, jog kova su skurdu ir socialine 
atskirtimi bei pajamų užtikrinimo priemonės vis dar yra pagrindinis Sąjungos ir jos 
valstybių narių iššūkis, kadangi žmonių, patiriančių skurdą ir socialinę atskirtį, skaičiai 
visoje Sąjungoje yra labai dideli – 2002 m. daugiau nei 68 milijonai arba 15 procentų 
ES gyventojų gyveno patirdami skurdo pavojų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 14
3 punktas

3. Pažymi, kad nepaisant to, jog per praėjusį dešimtmetį ES darbo rinkoje buvo atlikta 
didelių struktūrinių patobulinimų, užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis yra 
nepakankamas ir kad daugelyje valstybių narių nedarbo lygis tebėra aukštas, ypač tarp 
kai kurių kategorijų: jaunimo, pagyvenusių darbuotojų, moterų ir specifinių sunkumų 
turinčių žmonių; taip pat pažymi, kad yra išlikęs vietos arba regioninis darbo rinkos 
atskirties aspektas, kuris parodo, kad lankstesnė darbo rinka negali išspręsti nedarbo 
problemos ir negali sukurti reikalingų darbo vietų, užtikrinančių darbuotojų teises;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 15
3 punktas

3. Pažymi, kad nepaisant to, jog per praėjusį dešimtmetį ES darbo rinkoje buvo atlikta 
didelių struktūrinių patobulinimų, užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis yra 
nepakankamas ir kad daugelyje valstybių narių nedarbo lygis tebėra aukštas, ypač tarp 
kai kurių kategorijų: jaunimo, pagyvenusių darbuotojų, moterų ir specifinių sunkumų 
turinčių žmonių; taip pat pažymi, kad darbo rinkos atskirtis yra aktuali ne tik 
nacionaliniu, bet vietos ir regioniniu lygiu;

Or. es
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 16
4 punktas

4. Atkreipia dėmesį į tai, kad pastarųjų metų darbo rinkos sulėtėjimas ir dėl to kilęs 
pajamų mažėjimas, augantis nedarbas ir menkesnės darbo pasirinkimo galimybės dar 
daugiau žmonių stato į skurdo ir socialinės atskirties pavojų bei pablogina padėtį tų, 
kurie jau yra paveikti; tai ypač būdinga kai kurioms valstybėms narėms, patiriančioms 
ilgalaikį nedarbą ar prastovas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 17
4a punktas (naujas)

4a. Atkreipia dėmesį į darbuotojų, išėjusių į pensiją, kurių pensijos yra mažesnės už 
skurdo ribą, padėtį,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 18
4b punktas (naujas)

4b. Baiminasi, kad pensijų reformos, kurių ėmėsi daugelis valstybių narių, padidins 
skurde gyvenančių pensininkų skaičių, ir ragina Komisiją ir valstybes nares atlikti 
tyrimus, kuriuose būtų įvertintas galimas tokių reformų poveikis skurdo ir 
nesaugumo didėjimui Europos Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 19
4c punktas (naujas)

4c. Ypač atkreipia dėmesį į amatininkų, ūkininkų, prekybininkų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų žmonų, kurios visą gyvenimą dirbo neturėdamos atlyginimą 
gaunančio darbuotojo statuso ir senatvėje nėra tinkamai aprūpinamos, padėtį;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 20
5 punktas

5. Šiuo atžvilgiu mano, kad reikia labiau stengtis kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, 
siekiant pagerinti labiausiai su skurdo ir atskirties pavojumi susiduriančių žmonių 
situaciją. Tokie žmonės paprastai yra atsitiktinius darbus dirbantys asmenys, 
bedarbiai, šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų (dažniausia viena motina), 
nariai, vieniši vyresnio amžiaus žmonės, moterys, šeimos su keletu išlaikytinių, 
skurstantys vaikai, etninės mažumos, ligoniai arba neįgalūs asmenys, nuo nelegalios 
prekybos nukentėję žmonės arba asmenys, turintys priklausomybę nuo narkotikų ir 
alkoholio;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 21
5 punktas

5. Šiuo atžvilgiu mano, kad reikia labiau stengtis kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, 
siekiant pagerinti labiausiai su skurdo ir atskirties pavojumi susiduriančių žmonių 
situaciją. Tokie žmonės paprastai yra bedarbiai, šeimų, kuriose vaikus augina vienas iš 
tėvų (dažniausia viena motina), nariai, vieniši vyresnio amžiaus žmonės, moterys, 
šeimos su keletu išlaikytinių, skurstantys vaikai, jauni natūrinio ūkio savininkai, 
etninės mažumos, romų bendruomenės, ligoniai arba neįgalūs asmenys, nuo 
nelegalios prekybos nukentėję žmonės arba asmenys, turintys priklausomybę nuo 
narkotikų ir alkoholio;

Or. el

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 22
6 punktas

6. Mano, jog yra labai svarbu pripažinti sunkumus, su kuriais susiduria nepalankioje 
padėtyje esantys žmonės, įskaitant neįgaliuosius, etnines mažumas ir imigrantus, 
įgūdžių neturinčius darbuotojus, norėdami patekti į darbo rinką arba joje pasilikti; 
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ragina valstybes nares remti nepalankiose situacijose esančių žmonių integraciją, kad 
būtų išvengta socialinės atskirties ir su ja kovojama, bei siekiant didinti darbo jėgos 
dalyvavimą, užtikrinti teisingesnę pajamų politiką, ypač skurdžiau gyvenančioms 
šeimoms, ir užtikrinti socialinės apsaugos sistemų tvarumą; todėl pabrėžia, kaip yra 
svarbu įvertinti valstybės išlaidas ir jas perskirstyti, ypač atkreipiant dėmesį į 
programų, skirtų kovoti su socialine atskirtimi, finansavimą.

Or. el

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 23
6 punktas

6. Mano, jog yra labai svarbu pripažinti sunkumus, su kuriais susiduria nepalankioje 
padėtyje esantys žmonės, įskaitant neįgaliuosius, etnines mažumas ir imigrantus, 
norėdami patekti į darbo rinką arba joje pasilikti; ragina valstybes nares remti 
nepalankiose situacijose esančių žmonių integraciją, kad būtų išvengta socialinės 
atskirties ir su ja kovojama, bei skatinti švietimą, naujų darbo vietų kūrimą ir 
užtikrinti socialinės apsaugos sistemų tvarumą; todėl pabrėžia,  kaip yra svarbu 
surinkti daugiau lyginamųjų duomenų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 24
7 punktas

7. Pabrėžia, kad švietimui ir mokslui nepalankių sąlygų šalinimas ir darbo jėgos 
kvalifikacijos didinimas, nepaisant amžiaus, yra pagrindinės priemonės užimtumui 
didinti; tokių nelygybių šalinimas yra ypač svarbus siekiant įgyvendinti Lisabonos 
strategijoje numatytus užimtumo, darbo kokybės ir socialinės įtraukties tikslus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 25
7 punktas

7. Pabrėžia, kad švietimui ir mokslui nepalankių sąlygų šalinimas ir žmoniškųjų išteklių 
kokybės didinimas kvalifikacijos požiūriu, taikomas įvairaus amžiaus vyrams ir 
moterims, yra pagrindinės priemonės siekiant išvengti nedarbo arba didinti bedarbių 
užimtumą; tokių nelygybių šalinimas būtų ypač svarbus siekiant įgyvendinti 
Lisabonos strategijoje numatytus užimtumo, darbo kokybės ir socialinės įtraukties 
tikslus;

Or. el

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 26
7 punktas

7. Pabrėžia, kad švietimui ir mokslui nepalankių sąlygų šalinimas ir žmoniškųjų išteklių 
kokybės didinimas kvalifikacijos požiūriu, taikomas įvairaus amžiaus žmonėms, yra 
pagrindinės priemonės siekiant kovoti su nedarbu arba didinti bedarbių užimtumą; 
tokių nelygybių šalinimas būtų ypač svarbus siekiant įgyvendinti Lisabonos 
strategijoje numatytus užimtumo, darbo kokybės ir socialinės įtraukties tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 27
7 punktas

7. Pabrėžia, kad švietimui ir mokslui nepalankių sąlygų šalinimas ir žmogiškųjų išteklių 
kokybės didinimas kvalifikacijos požiūriu, taikomas įvairaus amžiaus žmonėms ir 
etninėms bei tautinėms mažumoms, yra pagrindinės priemonės siekiant išvengti 
nedarbo arba didinti bedarbių užimtumą; tokių nelygybių šalinimas būtų ypač svarbus 
siekiant įgyvendinti Lisabonos strategijoje numatytus užimtumo, darbo kokybės ir 
socialinės įtraukties tikslus;

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 28
7a punktas (naujas)

7a. Šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad dėl romų mažumos pageidautina, jog tos mažumos 
nariai būtų motyvuojami siekti tolesnio jų vaikų išsilavinimo, vaikų teigiamų 
savybių ir įgūdžių ugdymo bei šių savybių ir įgūdžių panaudojimo platesnėje 
visuomeninėje veikloje; mano, kad romų sėkmės pavyzdžiai rodo, jog priklausymas 
tam tikrai etninei grupei demokratinėje visuomenėje nėra suvaržymas;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 29
8 punktas

8. Ragina valstybes nares keistis pažangiausia patirtimi siekiant užkirsti kelią 
ankstyvam pasitraukimui iš švietimo sistemos, kelti švietimo lygį, palengvinti 
perėjimą iš mokyklos į darbą, didinti švietimo ir profesinio mokymo prieinamumą 
socialiai nepalankių sąlygų paveiktoms grupėms, įskaitant mažiau įgūdžių turinčius ir 
vyresnio amžiaus darbuotojus, ir sudaryti sąlygas visiems mokytis visą gyvenimą; 
pabrėžia, kad į tokias strategijas turi būti įtraukti ne tik visos su tuo susijusios 
suinteresuotos šalys, įskaitant socialinius partnerius, bet ir pilietinė visuomenė bei 
mokymosi teikėjai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 30
8 punktas

8. Ragina valstybes nares parengti integruotas strategijas, skirtas užkirsti kelią 
ankstyvam pasitraukimui iš švietimo sistemos, kelti švietimo lygį, ypač kalbų ir naujų 
technologijų srityse, palengvinti perėjimą iš mokyklos į darbą, didinti švietimo ir 
profesinio mokymo prieinamumą socialiai nepalankių sąlygų paveiktoms grupėms, 
įskaitant mažiau įgūdžių turinčius ir vyresnio amžiaus darbuotojus, ir sudaryti sąlygas 
visiems mokytis visą gyvenimą; pabrėžia, kad į tokias strategijas turi būti įtraukti ne 
tik visos su tuo susijusios suinteresuotos šalys, įskaitant socialinius partnerius, bet ir 
pilietinė visuomenė bei mokymosi teikėjai;
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Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 31
8 punktas

8. Ragina valstybes nares parengti integruotas strategijas, skirtas užkirsti kelią ankstyvam 
pasitraukimui iš švietimo sistemos, kelti švietimo lygį, palengvinti perėjimą iš 
mokyklos į darbą, plėsti socialinės rūpybos schemas, kad jos būtų taikomos tiems, 
kam labiausiai jų reikia, didinti švietimo ir profesinio mokymo prieinamumą 
(išbraukta) mažiau įgūdžių turintiems ir vyresnio amžiaus darbuotojams ir sudaryti 
sąlygas visiems mokytis visą gyvenimą; pabrėžia, kad į tokias strategijas turi būti 
įtraukti ne tik visos su tuo susijusios suinteresuotos šalys, įskaitant socialinius 
partnerius, bet ir pilietinė visuomenė bei mokymosi teikėjai;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 32
8 punktas

8. Ragina valstybes nares parengti integruotas strategijas, skirtas užkirsti kelią 
ankstyvam pasitraukimui iš švietimo sistemos, kelti švietimo lygį, palengvinti 
perėjimą iš mokyklos į darbą, didinti švietimo ir profesinio mokymo prieinamumą 
socialiai nepalankių sąlygų paveiktoms grupėms, įskaitant mažiau įgūdžių turinčius ir 
vyresnio amžiaus darbuotojus, ir sudaryti sąlygas visiems mokytis visą gyvenimą; 
pabrėžia, kad į tokias strategijas turi būti įtraukti ne tik visos su tuo susijusios 
suinteresuotos šalys, įskaitant socialinius partnerius, bet ir pilietinė visuomenė bei 
mokymosi teikėjai, tuo pat metu valstybei paliekant atlikti pagrindinį vaidmenį 
garantuojant aukštos kokybės valstybinį švietimą;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 33
8a punktas (naujas)

8a. Šiuo atžvilgiu mano, kad, atsižvelgiant į tą naudą, kurią darbdaviams teikia 
kvalifikuota darbo jėga, darbdaviai, be jokios abejonės, turėtų aktyviau dalyvauti 
mokymosi visą gyvenimą procese;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 34
8b punktas (naujas)

8b. Tačiau pažymi, kad kai kuriais atvejais nei pakankamas išsilavinimo lygis, nei 
pakartotinis perkvalifikavimas negarantuoja užimtumo; todėl pabrėžia poreikį 
geriau išnaudoti pelno nesiekiančių viešųjų tarnybų darbą;  

Or. cs

Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 35
9 punktas

9. Pabrėžia, kad paradoksalu, tačiau per dešimtą dešimtmetį vaikų skurdas išaugo 
keturiolikoje iš septyniolikos valstybių narių, nors tuo tarpu jos vis darėsi 
turtingesnės; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgalaikis vaikų skurdas dažniausiai pasitaiko 
šeimose, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, didelėse šeimose, auginančiose tris arba 
daugiau išlaikomų vaikų, imigrantų arba žmonių iš etninių mažumų, nedirbančių arba 
nepakankamai dirbančių žmonių šeimose; pabrėžia, kad ES ir valstybių narių 
lygmenyje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas skurdo paveldėjimo iš kartos į 
kartą prevencijai ir panaikinimui ir kad tai turėtų būti skatinama finansinėmis 
priemonėmis; pabrėžia, kad faktoriai turi būti traktuojami žiūrint iš vaiko pozicijos;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 36
9 punktas

9. Pabrėžia, kad per dešimtą dešimtmetį vaikų skurdas išaugo keturiolikoje iš 
septyniolikos valstybių narių1; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgalaikis vaikų skurdas 
dažniausiai pasitaiko šeimose, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, didelėse šeimose, 
auginančiose tris arba daugiau išlaikomų vaikų, imigrantų arba žmonių iš etninių 
mažumų, nedirbančių arba nepakankamai dirbančių žmonių šeimose; pabrėžia, kad ES 
ir valstybių narių lygmenyje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas skurdo 
paveldėjimo iš kartos į kartą prevencijai ir panaikinimui ir kad tai turėtų būti 
skatinama finansinėmis priemonėmis; pabrėžia, kad faktoriai turi būti traktuojami 
žiūrint iš vaiko pozicijos, net jei yra žinoma, kad vaikų skurdo negalima sumažinti, 
nesumažinus šeimų skurdo ir neužtikrinus, kad visiems būtų prieinamos aukštos 
kokybės paslaugos;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 37
9 punktas

9. Pabrėžia, kad per dešimtą dešimtmetį vaikų skurdas išaugo keturiolikoje iš 
septyniolikos valstybių narių; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgalaikis vaikų skurdas 
dažniausiai pasitaiko šeimose, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, didelėse šeimose, 
auginančiose tris arba daugiau išlaikomų vaikų, imigrantų arba žmonių iš etninių 
mažumų, nedirbančių arba nepakankamai dirbančių žmonių šeimose; pabrėžia, kad ES 
ir valstybių narių lygmenyje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas skurdo 
paveldėjimo iš kartos į kartą prevencijai ir panaikinimui ir kad tai turėtų būti 
skatinama finansinėmis priemonėmis (tokiomis kaip aktyvesnis struktūrinių fondų, 
ypač Europos socialinio fondo, paramos naudojimas); pabrėžia, kad faktoriai turi 
būti traktuojami žiūrint iš vaiko pozicijos;

Or. en

  
1 Apie likusias valstybes nares duomenų nėra: UNICEF ataskaitos kortelė Nr. 6 Vaikų skurdas turtingose šalyse 
2005 m.
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 38
9 punktas

9. Pabrėžia, kad per dešimtą dešimtmetį vaikų skurdas išaugo keturiolikoje iš 
septyniolikos valstybių narių1; atkreipia dėmesį į tai, kad ilgalaikis vaikų skurdas 
dažniausiai pasitaiko šeimose, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, didelėse šeimose, 
auginančiose tris arba daugiau išlaikomų vaikų, imigrantų arba žmonių iš etninių 
mažumų, nedirbančių arba nepakankamai dirbančių žmonių šeimose; pabrėžia, kad ES 
ir valstybių narių lygmenyje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas skurdo 
paveldėjimo iš kartos į kartą prevencijai ir panaikinimui ir kad tai turėtų būti 
skatinama finansinėmis priemonėmis; pabrėžia, kad faktoriai turi būti traktuojami 
žiūrint iš vaiko ir vienišų žmonių pozicijos;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 39
10 punktas

10. Mano, kad socialinės tarnybos, sprendžiančios vaikų ir vaikų rūpybos klausimus, yra 
svarbi sąlyga vaikų skurdo ir socialinės atskirties prevencijai ir mažinimui, leidžianti
lengviau suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą; pabrėžia, kad reikia visiems vaikams 
užtikrinti vienodas sąlygas mokytis;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 40
10 punktas

10. Mano, kad visapusiška viešoji vaikų priežiūros sistema yra svarbi sąlyga vaikų skurdo, 
(išbraukta) socialinės atskirties ir diskriminacijos prevencijai ir mažinimui, kadangi ji 
leidžia lengviau suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą; pabrėžia, kad reikia visiems 
vaikams užtikrinti lengvas ir vienodas sąlygas mokytis;

Or. el

  
1 Apie likusias valstybes nares duomenų nėra: UNICEF Ataskaitos kortelė Nr. 6 Vaikų skurdas turtingose šalyse  
2005 m.
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 41
10 punktas

10. Mano, kad visapusiška viešoji vaikų priežiūros sistema yra svarbi sąlyga vaikų skurdo 
ir socialinės atskirties prevencijai ir mažinimui, kadangi ji leidžia lengviau suderinti 
darbą ir šeiminį gyvenimą; pabrėžia, kad reikia visiems vaikams užtikrinti vienodas 
sąlygas mokytis; pripažįsta, kad privatiems ūkio subjektams, teikiantiems paslaugas 
šioje srityje, tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 42
11a punktas (naujas)

11a. Ragina Komisiją paspartinti savo darbą ir priimti „Vaikų chartiją“, kad 
įgyvendinant ES vidaus ir užsienio politiką būtų pasiekta pažanga vaikų teisių 
užtikrinimo srityje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 43
12 punktas

12. Atkreipia dėmesį į tų jaunų žmonių poreikius, kurie susiduria su ekonominiais ir 
socialiniais sunkumais, ir yra didelė tikimybė, kad jie taps socialinės atskirties 
aukomis; ragina valstybes nares užtikrinti, kad jaunimo nedarbo klausimas, kaip 
prioritetinis, būtų sprendžiamas taikant specialias priemones ir mokymą, įskaitant 
iniciatyvų skatinimą ir verslo dvasios ugdymą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 44
12a punktas (naujas)

12a. Ragina valstybes nares kurti integruotas strategijas, kuriomis būtų siekiama 
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ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir aplinkosaugos atžvilgiu skatinti geografiškai 
nutolusių urbanistinių vietovių, salų ir kaimo vietovių vystymąsi, kad būtų išspręstos 
atskirties ir skurdo problemos, neleidžiant jų perkelti iš vienos kartos kitai;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 45
13 punktas

13. Pabrėžia, kad reikia, jog moterys aktyviau dalyvautų darbo rinkoje. Tam reikia 
pašalinti kliūtis, trukdančias moterims į ją patekti, ypač užtikrinti darbo vietas, 
užtikrinančias darbuotojų teises, vienodas skatinimo darbe galimybes ir vienodą 
darbo užmokestį;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 46
13 punktas

13. Pabrėžia, kad reikia, jog moterys aktyviau dalyvautų darbo rinkoje. Tam reikia 
pašalinti kliūtis, trukdančias moterims į ją patekti, atsisakant tradicinių stereotipų, 
susijusių su atitinkamomis vyro ir moters pareigomis šeimoje ir namuose, ir ypač 
skatinti vyresnio amžiaus moteris ilgiau pasilikti darbo rinkoje;

Or. el

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 47
13a punktas (naujas)

13a Pabrėžia, kad reikia, jog moterys, dirbančios kartu su savo sutuoktiniais, naudotųsi 
statusu, garantuojančiu jų teisę į atlyginimą, socialinę apsaugą ir senatvės pensiją;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 48
14 punktas

14. Šiuo požiūriu ragina valstybes nares sutelkti pastangas, siekiant panaikinti nelygybę 
darbo rinkoje: lyčių skirtumus užimtumo srityje, nedarbą ir netipinį darbą, lyčių 
segregaciją pagal sektorius ir pareigybes, lyčių darbo užmokesčio skirtumus, 
nevienodą statusą ir moterų procento tarp asmenų, užimančių sprendžiamuosius 
postus, klausimą; to siekiant, valstybės narės turėtų skatinti darbo ir šeiminio 
gyvenimo derinimą bei galimybę gauti kokybiškas ir prieinamas vaikų ir kitų 
priklausomų asmenų priežiūros paslaugas; taip pat labai svarbu užtikrinti, kad lyčių 
perspektyva būtų įtraukta į visas politikos kryptis ir programas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 49
14 punktas

14. Šiuo požiūriu ragina valstybes nares sutelkti pastangas, siekiant panaikinti nelygybę 
darbo rinkoje: lyčių skirtumus užimtumo srityje, nedarbą ir netipinį darbą, lyčių 
segregaciją pagal sektorius ir pareigybes, lyčių darbo užmokesčio skirtumus ir tam 
tikro moterų procento tarp asmenų, užimančių sprendžiamuosius postus, klausimą; to 
siekiant, valstybės narės turėtų padėti priimti asmeninį sprendimą, kaip suderinti
darbą ir šeiminį gyvenimą bei pasinaudoti galimybe gauti kokybiškas ir prieinamas 
vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros paslaugas; taip pat labai svarbu užtikrinti, 
kad lyčių perspektyva būtų įtraukta į visas politikos kryptis ir programas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 50
14 a punktas (naujas)

14a. Taip pat ragina valstybes nares imtis priemonių užtikrinti, kad apskaičiuojant 
moterų pensijas jos nebūtų mažinamos už darbo stažo pertraukas dėl motinystės ar 
vaiko auginimo atostogų; ir ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę fiksuotu 
tarifu padidinti moterų pensijas, atsižvelgiant į jų užaugintų vaikų skaičių; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 51
15 punktas

15. Ragina valstybes nares, kovojant su aukštu etninių mažumų ir imigrantų atskirties 
lygiu, vystyti ir taikyti priemones, įskaitant priemones informuotumui didinti, skirtas 
tokių tikslinių grupių integravimui į oficialią darbo rinką, prašo teikti paramą, ypač 
SVĮ, įdarbinant darbuotojus, įgyvendinti teisės aktus dėl kovos su diskriminacija ir 
suteikti galimybę šioms grupėms lengviau socialiai integruotis taikant specifines, su 
specialiomis švietimo programomis susijusias nuostatas, ir kaip pagrindinę socialinės 
integracijos sąlygą suteikti tinkamas gyvenimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 52
15 punktas

15. Ragina valstybes nares, kovojant su aukštu etninių mažumų ir imigrantų atskirties 
lygiu, vystyti ir taikyti priemones, įskaitant priemones informuotumui didinti, skirtas 
tokių tikslinių grupių integravimui į oficialią darbo rinką, įgyvendinti teisės aktus dėl 
kovos su prekyba žmonėmis ir diskriminacija ir suteikti galimybę šioms grupėms 
lengviau socialiai integruotis taikant specifines, su specialiomis švietimo programomis 
susijusias nuostatas, ir kaip pagrindinę socialinės integracijos sąlygą suteikti tinkamas 
gyvenimo sąlygas;

Or. es

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 53
15 punktas

15. Ragina valstybes nares, kovojant su aukštu etninių mažumų ir imigrantų atskirties 
lygiu, vystyti ir taikyti priemones, įskaitant priemones informuotumui didinti, skirtas 
tokių tikslinių grupių integravimui į oficialią darbo rinką, įgyvendinti teisės aktus dėl 
kovos su diskriminacija ir suteikti galimybę šioms grupėms lengviau socialiai 
integruotis taikant specifines, su specialiomis švietimo programomis susijusias 
nuostatas, įgyvendinant sudėtines programas, ir kaip pagrindinę socialinės 
integracijos sąlygą suteikti tinkamas gyvenimo sąlygas;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 54
15a punktas (naujas)

15a. Šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad socialinė integracija taip pat turėtų apimti kultūrinę 
integraciją, tuo pat metu gerbiant etninių grupių identitetą ir tautiškumą; 
turėdamas tai omenyje mano, kad pageidautina taip pat pasinaudoti galimybėmis, 
kurias suteikia „Televizijos be sienų“ direktyva;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 55
16 punktas

16. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kaip sudaryti tinkamą teisinę sistemą, skirtą 
žmonių su negalia diskriminacijai panaikinti, skatinant lygias galimybes ir jų 
visapusišką prisitaikymą darbe, visuomenėje ir politikoje;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 56
16 punktas

16. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kaip sudaryti tinkamą teisinę sistemą, skirtą 
žmonių su negalia diskriminacijai panaikinti, ypač pateikiant pasiūlymą dėl 
direktyvos, remiantis Sutarties 13 straipsniu, kad būtų reglamentuotos šiuo metu 
nereglamentuojamos sritys;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 57
16 punktas

16. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kaip sudaryti tinkamą teisinę sistemą, skirtą 
žmonių su negalia diskriminacijai panaikinti, įskaitant pasiūlymą dėl konkrečios 
direktyvos dėl neįgalumo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 58
17 punktas

17. Pabrėžia, kad reikia gerinti aprūpinimo būstu sąlygas, ypač būsto prieinamumą
skurdžiau gyvenančioms grupėms: nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms ir 
pagyvenusiems žmonėms, negalintiems patiems savimi pasirūpinti; prašo labiau 
atkreipti dėmesį į benamius, visų pirma teikiant jiems priežiūrą, suteikiant pagrindinių 
įgūdžių ir skatinant jų socialinę integraciją;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 59
17 punktas

17. Pabrėžia, kad reikia gerinti aprūpinimo būstu sąlygas labiausiai skurdą patiriančioms, 
pažeidžiamiausioms grupėms: nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms ir 
pagyvenusiems žmonėms, negalintiems patiems savimi pasirūpinti; prašo labiau 
atkreipti dėmesį į benamius, visų pirma teikiant jiems priežiūrą, suteikiant pagrindinių 
įgūdžių ir skatinant jų socialinę integraciją, o kad būtų užtikrintos šios jų galimybės, 
bus reikalinga viešoji politika, ypač būsto, sveikatos ir švietimo srityse;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 60
7a punktas (naujas)

17a. Taip pat šiuo atžvilgiu mano, kad mokant pagrindinių įgūdžių, siekiant ne tik gerinti 
žmonių gebėjimus, kurių reikia savęs priežiūrai, bet ir skatinant jų solidarumą su 
mažiau pajėgiais asmenimis, turėtų nuolat dalyvauti visa Europos visuomenė, 
pradedant nuo pradinio švietimo; 

Or. cs

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 61
18 punktas

18. Visiškai pritaria Komisijos ketinimui 2007 m. paskelbti lygių galimybių metais; mano, 
kad tai turėtų padėti pabrėžti, koks svarbus yra šis klausimas, įvertinti ES padarytą 
pažangą ir pateikti tolesnių politikos priemonių ir iniciatyvų sistemą, siekiant 
patobulinti ES nediskriminacinius teisės aktus, susijusius su tiesiogine ar netiesiogine 
diskriminacija bei reglamentuojančius lygias lyčių galimybes visose srityse;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 62
18 a punktas (naujas)

18a. Pritaria, kad dauguma socialiai remtinų žmonių paprastai gyvena skurdžiausioje 
aplinkoje, todėl sprendžiant socialinės atskirties klausimus į tai reikėtų deramai 
atsižvelgti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 63
20 punktas

20. Dar kartą patvirtina, kad reikia surinkti daugiau suderintų duomenų ir vystyti bendrus 
rodiklius, atsižvelgiant į amžiaus ir lyčių skirtumus, kadangi tokio pobūdžio rodikliai 
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atlieka pagrindinį vaidmenį stebint ir vertinant skurdo ir socialinės atskirties politikos 
kryptis;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 64
20 punktas

20. Dar kartą patvirtina, kad reikia surinkti daugiau suderintų duomenų ir vystyti bendrus 
rodiklius, atliekančius pagrindinį vaidmenį stebint ir vertinant skurdo ir socialinės 
atskirties politikos kryptis, įskaitant duomenis pagal lytį;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 65
22a punktas (naujas)

22a. Remia Komisijos ketinimą ypatingą dėmesį skirti uždaviniui kovoti su skurdu ir 
paskelbti Europos kovos su atskirtimi ir skurdu metus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 66
22a punktas (naujas)

22a. Pabrėžia, kad siekiant socialinės įtraukties reikia reformuoti makroekonominę 
politiką ir ypač vietoje Stabilumo pakto priimti patikimą Plėtros ir socialinės 
pažangos paktą, o vietoje Lisabonos strategijos priimti tikros ekonominės ir 
socialinės sanglaudos strategiją; ragina Komisiją atsiimti pasiūlymą dėl direktyvos 
dėl paslaugų vidaus rinkos sukūrimo;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Maria Matsouka

Pakeitimas 67
23 punktas

23. Mano, kad dėl globalizacijos sukeliamų staigių pokyčių ir plačiai naudojamų 
informacijos ir ryšių technologijų kyla iššūkių ES, kuri yra linkusi pasiduoti rinkos 
spaudimui ir paklausai.   Būtent dėl intensyvesnės rinkos konkurencijos didėja 
socialinės rizikos tikimybė bei atsiranda veiksmingesnių socialinės apsaugos 
priemonių poreikis, siekiant visiems užtikrinti teisę į socialinę apsaugą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 68
23a punktas (naujas)

23a. Pažymi, kad socialinės apsaugos ir pensijų sistemos dažnai neskuba reaguoti į 
lankstesnes užimtumo ir savarankiško darbo formas ir negali suteikti pakankamos 
pagalbos, o tai gali tapti kliūtimi pradedantiems dirbti žmonėms; todėl mano, kad į 
tai turėtų būti atsižvelgta, modernizuojant sistemas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 69
25 punktas

25. Šiuo požiūriu pabrėžia, kad yra būtina skatinti vystyti ir įgyvendinti išsamias senėjimo 
strategijas ir kurti daugiau aukštos kokybės darbo vietų, užtikrinančių darbuotojų 
teises, ypač jaunimui ir moterims;  

Or. pt

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 70
25 punktas

25. Šiuo požiūriu pabrėžia, kad yra būtina skatinti vystyti ir įgyvendinti išsamias senėjimo 
strategijas, skirtas leisti darbuotojams ilgiau išlikti aktyviems, ir skatinti darbdavius 
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samdyti ir išlaikyti vyresnio amžiaus žmones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 71
25a punktas (naujas)

25a. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymus, kaip sukurti tinkamą teisinę sistemą, skirtą 
žmonių diskriminacijai dėl amžiaus panaikinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 72
26 punktas

26. Todėl mano, kad Europos Socialinės sanglaudos fondui gali tekti svarbus vaidmuo į 
darbo rinką integruojant ir reintegruojant pagyvenusius žmones;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 73
26 punktas

26. Todėl mano, kad Europos Socialinės sanglaudos fondas turi atlikti svarbų vaidmenį į 
darbo rinką integruojant ir reintegruojant pagyvenusius žmones ir apskritai socialiai 
integruojant pažeidžiamas ir (arba) socialiai atskirtas grupes;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Patrizia Toia

Pakeitimas 74
26 punktas

26. Todėl mano, kad Europos Socialinės sanglaudos fondas turi atlikti svarbų vaidmenį į 
darbo rinką integruojant ir reintegruojant pagyvenusius darbuotojus;

Or. it

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 75
26 punktas

26. Todėl mano, kad Europos Socialinės sanglaudos fondas turi atlikti svarbų vaidmenį į 
įvairią visuomeninę veiklą integruojant ir reintegruojant pagyvenusius žmones;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 76
27 punktas

27. Mano, kad tam, jog pensijų sistemos būtų finansiškai tvarios, reikia ekonomikos 
augimo ir pakankamo produktyvumo, aukšto pakankamai apmokamų darbo vietų
lygio ir aktyvaus mokymosi visą gyvenimo skatinimo, darbo kokybės ir saugios bei 
sveikos darbo aplinkos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 77
28 punktas

28. Mano, kad siekiant išvengti neigiamo poveikio užimtumui, reikia, kad reformuojant 
valstybines pensijų sistemas nebūtų didinama vien tik darbo mokesčių našta, o būtų 
surasta pusiausvyra tarp darbo mokesčių ir kitų mokesčių, ypač finansų sektoriuje;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 78
29a punktas (naujas)

29a. Laukia Komisijos dokumento dėl minimalių pajamų, kuris galėtų tapti naudingu 
indėliu diskutuojant dėl socialinės įtraukties ir socialinės apsaugos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Castex

Pakeitimas 79
29a punktas (naujas)

29a. Be to, mano, kad struktūriniai fondai ir regioninės plėtros fondai vaidina svarbų 
vaidmenį visoje Europoje užtikrinant lygias galimybes naudotis rūpyba ir remiant 
sveikatos apsaugos požiūriu menkiau išsivysčiusius regionus;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 80
29a punktas (naujas)

29a. Šiuo atžvilgiu pabrėžia, kokią riziką kelia viešųjų paslaugų privatizavimas, dėl kurio 
šios paslaugos pabrangsta, dėl to pažeidžiamiems visuomenės nariams tampa 
sunkiau jomis naudotis;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 81
30 punktas

30. Pritaria Tarybos sprendimui taikyti atvirą koordinavimo metodą sveikatos ir 
ilgalaikės rūpybos srityse; dar kartą patvirtina, jog jis remia tris pagrindinius 
tikslus: visuotinį prieinamumą, nepaisant pajamų ar turto, aukštą kokybės lygį ir 
finansinį tvarumą;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 82
30 punktas

30. Pritaria Komisijos ketinimui nuo 2006 m. sveikatos ir ilgalaikės priežiūros srityse 
inicijuoti atviro koordinavimo metodo procesą, atnaujinant socialinės apsaugos 
sistemas; mano, kad reikia nustatyti aiškius tikslus, siekiant užtikrinti, kad aukštos 
kokybės sveikatos apsauga ir ilgalaikė priežiūra būtų prieinama visiems; pabrėžia, kad 
sveikatos apsauga yra ir turėtų likti valstybių narių kompetencijos sritimi;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 83
31 punktas

31. Pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reiktų skirti žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė arba 
brangi priežiūra, ir tiems, kurie susiduria su ypatingomis problemomis siekdami, kad 
jiems būtų skirta priežiūra; pabrėžia, kad, norint stiprinti sveikatą ir jos apsaugą, 
sveikatos apsaugos sistemos turi būti grįstos draudimo bei solidarumo principais;

Or. es

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 84
31 punktas

31. Pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reiktų skirti žmonėms, kuriems reikalinga ilgalaikė arba 
brangi priežiūra, ir tiems, kurie susiduria su ypatingomis problemomis siekdami, kad 
jiems būtų skirta priežiūra; pabrėžia, kad sveikatos apsaugos sistemos privalo būti 
viešos ir grįstos solidarumo principu;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 85
31a punktas (naujas)

31a. Taip pat skatina kurti socialines paslaugas, kurios yra reikalingos rūpinantis 
išlaikomais asmenimis, t. y. tais, kurie negali patys atlikti pagrindinių kasdieninių 
veiksmų;

Or. es

Pakeitimą pateikė Marianne Mikko

Pakeitimas 86
32 punktas

32. Pažymi, kad nors solidarumu grindžiamos pensijų sistemos ir turi išlikti pensininkų 
pajamų dalimi, (išbraukta) kaupimas per finansuojamas sistemas privalo atlikti vis 
svarbesnį vaidmenį (išbraukta) gaunant pensiją;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 87
32 punktas

32. Pažymi, kad nors pensijų sistemos ir turi išlikti pagrindiniu pensininkų pajamų 
šaltiniu, privatus kaupimas per profesines ar asmenines sistemas gali būti papildomas 
būdas papildomai pensijai gauti;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 88
34a punktas (naujas)

34a. Siekiant racionalizuoti ir supaprastinti atvirą koordinavimo metodą, ragina Europos 
Vadovų Tarybą savo 2006 m. pavasario susitikime priimti bendrą socialinės 
apsaugos ir integracijos modelį ir suderinti vienodą bendrų socialinės integracijos, 
pensijų, sveikatos apsaugos ir ilgalaikės rūpybos tikslų sąrašą; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 89
34b punktas (naujas)

34b. Mano, kad bendro modelio sukūrimas ir socialinės apsaugos bei integracijos sričių 
koordinavimo racionalizavimas – tai galimybė išplėtoti, atsižvelgiant į Lisabonos 
strategiją, socialinės apsaugos socialinį aspektą, kuris pats savaime yra svarbus 
socialiniu ir ekonominiu požiūriu, skirtingai nei socialinės ir užimtumo politikos 
koordinavimas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 90
34c punktas (naujas)

34c. Ragina valstybes nares ir Komisiją, taikant atvirą koordinavimo metodą socialinei 
apsaugai ir koordinavimui, ateityje daugiau dėmesio skirti profesinio ir šeiminio 
gyvenimo derinimui, ypač atkreipiant dėmesį į galimybes naudotis vaikų globa, 
šeimos pajamas, moterų užimtumo lygį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 91
35 punktas

35. Ragina valstybes nares optimaliai išnaudoti atviro koordinavimo metodo teikiamas 
galimybes, vykdant politiką užimtumo, socialinės apsaugos, socialinės įtraukties, 
pensijų ir sveikatos apsaugos srityse; mano, kad čia turėtų aktyviai dalyvauti Europos 
Parlamentas ir nacionaliniai parlamentai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Siiri Oviir

Pakeitimas 92
35a punktas (naujas)

35a. Ragina valstybes nares, ypač naująsias, iš naujo įvertinti savo pensijų sistemas, 
atsižvelgiant į daug trumpesnę vyrų gyvenimo trukmę ir didelį išmokų vyrams ir 
moterims skirtumą, kurį atspindi našliams (našlėms) pensininkams (pensininkėms) 
mokamos pensijos, kurios dažnai yra mažesnės už skurdo ribą;

Or. et

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 93
36 punktas

36. Pažymi, kad socialinės apsaugos sistemų vystymas ir išlaikymas yra glaudžiai susijęs 
su Lisabonos tikslais ir gali būti svarbus indėlis didinant užimtumą ir augimą, 
siekiant didesnio solidarumo ir geresnės socialinės integracijos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 94
36 punktas

36. Pabrėžia, kad įgyvendinant Lisabonos strategijoje numatytus tikslus, atnaujinant 
socialinės apsaugos sistemas reiktų sutelkti dėmesį ne tik į užimtumo prioritetą, bet ir 
socialinės įtraukties indėlį įgyvendinant Lisabonos tikslus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 95
36a punktas (naujas)

36a. Dar kartą pabrėžia, kad yra įsitikinęs, jog Parlamento vaidmuo taikant atvirą 
koordinavimo metodą pagal jo, kaip institucijos, tiesiogiai atstovaujančios Europos 
piliečiams, galimybes privalo būti išaiškintas ir sustiprintas tam, kad procesas taptų 
demokratiškesnis;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 96
36b punktas (naujas)

36b. Ragina Tarybą ir Komisiją pradėti derybas su Europos Parlamentu dėl 
tarpžinybinio susitarimo, kuriame būtų nustatytos politikos sričių, kuriose yra 
taikytinas atviras koordinavimo metodas, pasirinkimo taisyklės ir numatyta šį 
metodą nuosekliai taikyti, neapribojant Europos Parlamento dalyvavimo šiame 
procese lygiomis teisėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 97
36c punktas (naujas)

36c. Pabrėžia, kad tokiame tarpžinybiniame susitarime privalo būti nustatytos taisyklės 
dėl Europos Parlamento dalyvavimo nustatant tikslus ir rodiklius, galimybė 
susipažinti su dokumentais, dalyvauti susirinkimuose, stebėti ir prižiūrėti pažangą, 
informuoti apie ataskaitas ir pažangiąją patirtį bei numatyta procedūra, suteikianti 
galimybę atvirą koordinavimo metodą išplėtoti iki Bendrijos metodo; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 98
37 punktas

37. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių, 
stojančiųjų šalių ir šalių kandidačių parlamentams.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Karin Jöns

Pakeitimas 99
37 punktas

37. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms ir 
Socialinės apsaugos komitetui.

Or. de


