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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 1
1 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2007 m. socialinės apsaugos ir socialinės 
aprėpties bendros ataskaitos pasiūlymas“ (COM(2007)0013), ir 2007 m. vasario 22 d. 
EPSCO (liet. Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba) 
priimtą jungtinę ataskaitą,

Or.en

Pakeitimą pateikė Viktória Mohácsi

Pakeitimas 2
1 a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą 200/43/EB ir Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
romų padėties Europos Sąjungoje (2005 m. balandžio 25 d.),
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Or.en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 3
2 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 34, 35 ir 36 
straipsnius, kuriuose nustatyta teisė į socialinę paramą ir pagalbą apsirūpinant 
būstu, aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis ir galimybė naudotis visuotinės 
svarbos ekonominėmis paslaugomis,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 4
3a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 1966 m. Jungtinių Tautų priimtą Tarptautinį ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

Or. cs

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 5
6a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl konsultavimosi dėl veiksmų Europos 
lygmeniu, siekiant skatinti aktyvų žmonių, labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos, 
integravimą (COM(2006)0044) ir suvestinę konsultavimosi rezultatų ataskaitą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 6
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi šie tikslai buvo nuosekliai susiję su konkurencingumo tikslu,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 7
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi įgyvendinant šį tikslą pažanga buvo nepakankama,

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 8
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Ca. kadangi daugiau kaip 50 milijonų ir beveik 16 proc. visų ES darbingo amžiaus 
gyventojų sudaro neįgalūs asmenys, ir, be to, neįgaliųjų asmenų nedarbo lygis yra 
du kartus didesnis nei įgaliųjų,

Or. el

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 9
D konstatuojamoji dalis 

D. kadangi 78 milijonai Europos piliečių vis dar tebegyvena skurde, 8 proc. Europos 
Sąjungos gyventojų kenčia nuo darbo nepritekliaus, o daugelyje valstybių narių didėja 
atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 10
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi šalių, regionų ir įvairių bendruomenių ir gyventojų grupių skirtumai dar 
labiau išaugo, tapo akivaizdu, kad šiuo metu vykdoma politika neskatina tikros 
konvergencijos,

Or. pt

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 11
F konstatuojamoji dalis 

F. kadangi yra susiję dėl nelygybės, skurdo, socialinės atskirties ir galimybių stokos 
atsirandantys padariniai, kuriems valstybių narių lygiu pašalinti yra reikalinga 
nuosekli ne vien tik pajamų ir turto gausinimo strategija, bet taip pat strategija, skirta, 
pvz., užimtumo, švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, informacinės 
visuomenės, kultūros ir transporto, ir būsimų kartų gyvenimo perspektyvų 
klausimams,

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 12
G konstatuojamoji dalis 

G. kadangi skurdas ir nedarbas yra tiesiogiai susiję su prasta sveikata, kuriai įtaką daro 
prasta mityba, skurdi aplinka (išbraukta), netinkamas būstas, stresas ir apskritai, 
skurdžiausių bendruomenių gyvenimo sąlygos, ypač salose, kalnuose ir atokiuose 
regionuose, taip pat didžiųjų ES miestų užmiesčiuose, ir be to, šios bendruomenės
dažnai neturi galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis,

Or. el

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 13
G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Ga. kadangi daugelio valstybių narių vaikai labiau nei suaugusieji kenčia dėl skurdo ir 
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socialinės atskirties,

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 14
H konstatuojamoji dalis 

H. kadangi skurdas ir nelygybė neproporcingai veikia moteris, kadangi moterų vidutinės 
pajamos siekia tik 55 proc. vyrų pajamų ir kadangi tik nedaug moterų turi teisę į visą 
valstybinę pensiją, taip pat kadangi vyresnio amžiaus moterims daug sunkiau patekti 
į darbo rinką,

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 15
H a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi skurdas nevienodai paliečia žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir kadangi 
valstybės narės ir Komisija turėtų bendromis pastangomis sudaryti sąlygas mokytis 
ir užtikrinti teisę į mokslą ir į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 16
I a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi Bendrijos politikos prioritetas turėtų būti darbuotojų teisėmis grįstų darbo 
vietų sukūrimas, ypač labiausiai nuo skurdo kenčiančioms gyventojų grupėms, pvz., 
jaunimui, kurio nedarbo lygis daugelyje šalių nuolat viršija 20 proc.,

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 17
I a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi pagrindinė ES be atlygio dirbanti darbo jėga yra slaugytojai, privaloma 
juos įvertinti dėl jų didžiulio įnašo į Bendrijos teikiamų slaugos paslaugų sferą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 18
I a konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi paslaugos tampa vis mažiau prieinamos patiems skurdžiausiems 
visuomenės sluoksniams,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 19
I b konstatuojamoji dalis (nauja)

Ib. kadangi pajamų skirtumai nuolat didėja daugelyje ES šalių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 20
1a dalis (nauja)

1a. ragina valstybes nares keistis gerosios praktikos pavyzdžiais ir dalintis socialinės 
apsaugos ir integracijos srityje taikomais sprendimais,

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 21
1a dalis (nauja)

1a. kadangi panaikinti skurdą ir socialinę atskirtį galima tik užtikrinus visų asmenų 
socialines ir ekonomines teises,

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 22
1b dalis (nauja)

1b. apgailestauja, kad įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę sumažėjo atlyginimai ir 
pablogėjo darbo sąlygos ir užimtumo saugumas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 23
2 dalis

2. pabrėžia, kad socialinės sanglaudos stiprinimas ir skurdo ir socialinės atskirties 
panaikinimas privalo išlikti Europos Sąjungos politiniu prioritetu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 24
2 dalis

2. pabrėžia, kad skurdo ir socialinės atskirties panaikinimas privalo išlikti Europos 
Sąjungos politiniu prioritetu; ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiai nusistatyti 
ambicingą tikslą ir jo siekti, t. y. sumažinti skurstančių darbingų žmonių skaičių 
Europoje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 25
2 dalis

2. pabrėžia, kad skurdo ir socialinės atskirties panaikinimas privalo išlikti Europos 
Sąjungos politiniu prioritetu; pabrėžia, kad būtina teikti pirmenybę nedarbo, skurdo 
ir socialinės atskirties problemų sprendimui, dėl to reikia persvarstyti dabartinę 
finansų ir ekonomikos politiką, ypač Stabilumo paktą, Lisabonos strategiją, vidaus 
rinkos ir konkurencijos politiką; pirmenybė turi būti teikiama pastangoms pasiekti 
aukštą užimtumo lygį ir sukurti ilgalaikes aukštos kokybės darbo vietas, kuriose 
būtų užtikrinamos darbuotojų teisės, investicijoms ir aukštos kokybės viešosioms 
paslaugoms, skirtoms socialinei integracijai užtikrinti, ypač švietimo, visuomenės 
sveikatos, vaikų priežiūros ir priežiūros tų, kurie yra priklausomi nuo kitų srityse, 
visuomeniniam transportui ir socialinėms paslaugoms;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 26
2 dalis

2. pabrėžia, kad skurdo ir socialinės atskirties panaikinimas privalo išlikti Europos 
Sąjungos politiniu prioritetu; ragina Komisiją ir valstybes nares aiškiai nusistatyti 
ambicingą tikslą ir jo siekti, t. y. sumažinti skurstančių žmonių, ypač skurstančių 
darbingų žmonių, skaičių Europoje;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 27
2 dalis

2. pabrėžia, kad skurdo ir socialinės atskirties panaikinimas privalo tapti tikru Europos 
Sąjungos politiniu prioritetu;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 28
2 dalis

2. pabrėžia, kad skurdo ir socialinės atskirties panaikinimas privalo išlikti Europos 
Sąjungos politiniu prioritetu; džiaugiasi dėl Komisijos pasiūlymo 2010 m. paskelbti 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 29
2 a dalis (nauja)

2a. džiaugiasi sprendimu, kurį Europos Vadovų Taryba priėmė 2006 m. ir 2007 m. 
pavasarį vykusių susitikimų metu, kai valstybių ir vyriausybių vadovai susitarė, kad 
ES valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos skubiai ir labai sumažinti 
vaikų skurdą, sudaryti visiems vaikams vienodas galimybes nepriklausomai nuo jų 
socialinės aplinkos;

Or.en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 30
2 a dalis (nauja)

2a. ragina Komisiją palengvinti valstybių narių keitimąsi pažangiąja patirtimi kovojant 
su diskriminacija darbo rinkoje, ypač darbo praktikos įmonėse metu;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 31
3 dalis

3. pabrėžia, kad stabilus užimtumas, užtikrinantis teisingas ir tinkamas darbo sąlygas ir 
atlyginimus, taip pat  pakankamos socialinės apsaugos sistemos ir socialinės 
garantijos turi būti vertinami kaip viena iš veiksmingiausių apsaugos nuo skurdo ir 
socialinės atskirties priemonių; dėl to ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingai 
įgyvendinti Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje nustatytas užimtumo vienodo 
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vertinimo teisinis pagrindas; taigi ragina Komisiją apžvalgoje „Besikeičianti 
socialinė tikrovė Europoje“ (2007 m. pabaiga) nagrinėti tokius klausimus darbo 
kokybės, nuolat didėjančio laikinųjų darbų skaičiaus ir didesnės ar mažesnės 
grėsmės darbuotojams gauti mažo arba blogo našumo darbą klausimus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 32
3 dalis

3. pabrėžia, kad užimtumas turi būti vertinamas kaip viena iš veiksmingiausių apsaugos 
nuo skurdo ir socialinės atskirties priemonių, atkreipiant dėmesį į tai, jog šios 
priemonės nepakanka siekiant užtikrinti kai kurių socialinių grupių, ypač pačių 
skurdžiausių, socialinę įtrauktį; dėl to ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingai 
įgyvendinti Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje nustatytas užimtumo vienodo 
vertinimo teisinis pagrindas; 

Or.hu

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 33
3 dalis

3. pabrėžia, kad užimtumas ir mokymas turi būti vertinami kaip vieni iš veiksmingiausių 
apsaugos nuo skurdo ir socialinės atskirties priemonių; dėl to ragina Komisiją ir 
valstybes nares veiksmingai įgyvendinti Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje 
nustatytas užimtumo vienodo vertinimo teisinis pagrindas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 34
3 dalis

3. pabrėžia, kad užimtumas turi būti vertinamas kaip svarbi kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi priemonė; dėl to ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingai įgyvendinti 
Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje nustatytas užimtumo vienodo vertinimo 
teisinis pagrindas; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 35
3 dalis

3. pabrėžia, kad užimtumas turi būti vertinamas kaip viena iš veiksmingiausių apsaugos 
nuo skurdo ir socialinės atskirties priemonių; dėl to ragina Komisiją ir valstybes nares 
veiksmingai įgyvendinti Užimtumo direktyvą 78/2000/EB, kurioje nustatytas 
užimtumo vienodo vertinimo teisinis pagrindas; džiaugiasi dėl Komisijos atliekamo 
tyrimo dėl direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę ir ragina Komisiją imtis reikiamų 
priemonių tuo atveju, kai perkėlimas nebuvo veiksmingas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 36
3 a dalis (nauja)

3a. ypač pabrėžia būtinybę padėti skurdžiausiems, nuolatinių struktūrinių sunkumų 
turintiems, labiausiai nutolusiems regionams ir regionams, kurie neseniai patyrė 
deindustrializaciją ir pramoninę konvergenciją arba kuriuose buvo uždarytos 
kasyklos, nes būtina siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 37
3 b dalis (nauja)

3b. pabrėžia būtinybę padėti produktyviems sektoriams, mikroįmonėms, MVĮ, mažoms 
žemės ūkio įmonėms ir šeimos ūkiams bei socialinei ekonomikai, nes jie sąlygoja 
naujų darbo vietų ir gerovės sukūrimą;

Or. pt
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 38
4 dalis

4. pabrėžia, kad prekių ir paslaugų prieinamumas turi būti kiekvieno ES piliečio teisė ir 
dėl to ragina Europos Komisiją priimti specialias direktyvas tose srityse, kurios 
nepatenka į EB Sutarties 13 straipsnio teisėkūros reglamentavimo sritį, siekiant kovoti 
su diskriminacija, įskaitant lytį, rasę ar etninę kilmę, neįgalumą, amžių, religiją arba 
tikėjimą bei lytinę orientaciją, įgyvendinant teises į prekių ir paslaugų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Viktória Mohácsi

Pakeitimas 39
4 dalis

4. pabrėžia, kad prekių ir paslaugų prieinamumas turi būti kiekvieno ES piliečio teisė ir 
dėl to ragina Europos Komisiją priimti specialias direktyvas tose srityse, kurios 
nepatenka į EB Sutarties 13 straipsnio teisėkūros reglamentavimo sritį, siekiant kovoti 
su diskriminacija, įskaitant neįgalumą, amžių, religiją arba tikėjimą, etninę kilmę bei 
lytinę orientaciją, įgyvendinant teises į prekių ir paslaugų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 40
4 dalis

4. pabrėžia, kad prekių ir viešųjų paslaugų prieinamumas turi būti kiekvieno ES piliečio 
teisė ir dėl to ragina Europos Komisiją priimti specialias direktyvas tose srityse, kurios 
nepatenka į EB Sutarties 13 straipsnio teisėkūros reglamentavimo sritį, siekiant kovoti 
su diskriminacija, įskaitant neįgalumą, amžių, religiją arba tikėjimą, bei lytinę 
orientaciją, įgyvendinant teises į prekių ir viešųjų paslaugų prieinamumą;

Or. cs
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Pakeitimą pateikė Agnes Schierhuber

Pakeitimas 41
4 dalis

4. pabrėžia, kad prekių ir paslaugų prieinamumas turi būti kiekvieno ES piliečio teisė 
(išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 42
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad būtina priimti teisės aktus, susijusius su visuotinės svarbos 
paslaugomis, ypač direktyvą dėl sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, siekiant, 
kad šių paslaugų svarba būtų pripažinta Europos lygmeniu ir kad konkurenciją 
reglamentuojantys teisės aktai nepažeistų valstybių narių teisės ir kompetencijos 
teikti, reikalauti ir organizuoti visuotinės svarbos paslaugas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 43
4 a dalis (nauja)

4a. mano, kad toks paslaugų liberalizavimo būdas, kuris numatytas Paslaugų 
direktyvoje, padidins naudojimosi paslaugomis nelygybę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 44
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad įmonės atsakingos ne tik už darbo vietų sukūrimą ir išsaugojimą, jos 
taip pat atsakingos ir už darbo vietos kokybę, teisingą atlyginimą ir skatinimą 
mokytis visą gyvenimą;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 45
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia, kad turi būti vienodai vertinami įvairūs diskriminacijos pagrindai;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 46
4 a dalis (nauja)

4a. pabrėžia ypatingą viešųjų paslaugų svarbą skatinant socialinę sanglaudą, ši svarba 
pripažinta Europos bendrijos steigimo sutartyje, taigi tuo pačiu pripažįstama, kad 
būtina užtikrinti aukštą viešųjų paslaugų saugumo ir prieinamumo lygį, vienodą 
požiūrį ir visuotinės prieigos skatinimą ir vartotojų teises, kaip numatyta Visuotinės 
svarbos paslaugų protokolo projekte, kuris turėtų būti priimtas 2007 m. birželio 21 ir 
22 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos susitikime;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 47
4 a dalis (nauja)

4a. prašo Komisiją įsteigti specialistų grupę, kurios tikslas būtų parengti visuotinį 
požiūrį į diskriminaciją, remiantis EB sutarties 13 straipsniu ir įvairiomis 
direktyvomis;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 48
5 dalis

5. ragina valstybes nares veiksmingiau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus 
užimtumo ir socialinės politikos srityse; rekomenduoja Komisijai ir Tarybai 
išnagrinėti 2007–2008 m. bendroje ataskaitoje dėl užimtumo klausimą, kaip Europa 
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gali sudaryti lygias socialines sąlygas, kad būtų panaikinta Europos vidaus rinkoje 
nesąžininga konkurencija, susijusi su laikinuoju darbu; prašo Komisiją ir Tarybą 
įtraukti tikslą kovoti su laikinaisiais darbais į naująsias Lisabonos strategijos 
integruotas gaires ir Bendrijos Lisabonos programą, kuri turi būti priimta ateinantį 
pavasarį vyksiančios Europos Vadovų Tarybos metu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 49
5 dalis

5. ragina valstybes nares veiksmingiau įgyvendinti galiojančius ES teisės aktus 
užimtumo ir socialinės politikos srityse; rekomenduoja Komisijai ir Tarybai 
išnagrinėti 2007–2008 m. bendroje ataskaitoje dėl užimtumo klausimą, kaip Europa 
gali sudaryti lygias socialines sąlygas, kad būtų panaikinta Europos vidaus rinkoje 
nesąžininga konkurencija, susijusi su laikinuoju darbu;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 50
5 a dalis(nauja)

5a. apgailestauja, kad Komisija savo Socialinės tikrovės apžvalgos komunikate (2007) 
0063 sudaro įspūdį, kad įvairios socialinės politikos iniciatyvos yra atgyvenusios ir 
priešingai pažymi, kad socialinė apsauga ir socialinė politika yra našumo ir 
inovacijų variklis ir būtinas veiksmingos ir plačios žinių ekonomikos pagrindas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 51
5 a dalis(nauja)

5a. atsižvelgdamas į visuotinės svarbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 
svarbą ir vaidmenį, ragina Europos Komisiją, remiantis jo priimtomis rezoliucijomis 
dėl visuotinės svarbos socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, kuo greičiau 
pasiūlyti direktyvas, užtikrinančias šioms paslaugoms dar didesnį teisinį saugumą ir 
specifinį bei jas apsaugantį pagrindą;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 52
6 dalis

6. pabrėžia, kad būtina, jog švietimas ir mokymas suteiktų žmonėms žinias ir įgūdžius, 
kurie būtini siekiant (išbraukta) prisitaikyti prie nykstančių tradicinių pramonės darbo 
vietų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo

Pakeitimas 53
6 dalis

6. pabrėžia, kad būtina, jog švietimas ir visą gyvenimą trunkantis mokymas, taip pat
profesinis mokymas, ypač darbo vietoje, suteiktų žmonėms žinias ir įgūdžius, kurie 
būtini siekiant (išbraukta) prisitaikyti prie pramoninių pokyčių;

Or. pt

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 54
6 dalis

6. pabrėžia, kad būtina, jog švietimas ir mokymas suteiktų žmonėms, taip pat ir 
organizacijoms, žinias ir įgūdžius pasinaudoti naujomis galimybėmis ir prisitaikyti 
prie darbo rinkos pokyčių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 55
6 dalis

6. pabrėžia, kad būtina, jog švietimas ir mokymas suteiktų žmonėms žinias ir įgūdžius, 
kad jie pasinaudotų naujomis galimybėmis ir prisitaikytų prie kūrybinės destrukcijos 
proceso; pažymi, kad efektyvi galimybės mokytis ir pasinaudoti darbo galimybėmis 
programa apskritai neturėtų būti laikoma priešinga politikai, kuria siekiama 
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užtikrinti naują valdžios, kurią darbdaviai turi darbuotojams, paskirstymo 
proporciją; ragina Komisiją ir Tarybą skatinti požiūrį „laimi abi pusės“, pagal kurį 
darbuotojų turimos teisės būtų išplėstos ir papildytos naujomis teisėmis, pvz., teise 
turėti galimybę mokytis ir teise mokytis visą gyvenimą, teise į socialinį judumą, teise 
organizuoti darbą derinant jį su šeimos gyvenimu; primena Komisijai ir Tarybai, 
kad geriausias būdas šiems klausimams spręsti yra plėtoti ir remti savarankiškų 
socialinių partnerių ir jų atstovų kolektyvinių derybų pažangiąją patirtį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 56
6 dalis

6. pabrėžia, kad būtina, jog švietimas ir mokymas suteiktų žmonėms žinių ir įgūdžių 
pasinaudoti naujomis galimybėmis, įsitraukti į globalizacijos procesą ir prisitaikyti 
prie nykstančių tradicinių pramonės darbo vietų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 57
6 a dalis (nauja)

6a. pažymi, kad mokesčio sumažinimas ir vieno tarifo mokesčio įvedimas gali sumažinti 
valstybės pajamas, o tai paskatins viešųjų paslaugų privatizavimą ir sumažins jų 
prieinamumą;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 58
6 a dalis (nauja)

6a. pabrėžia, kad tradicinių pramonės darbo vietų nykimą turėtų kompensuoti daugelis 
papildomų priemonių, kaip antai: parama naujų pramonės šakų vystymui, parama 
mažoms ir vidutinėms įmonėms ir socialinės ekonomikos plėtrai;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 59
6 a dalis (nauja)

6a. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti požiūrį „laimi abi pusės“, pagal kurį darbuotojų 
turimos teisės būtų išplėstos ir papildytos naujomis teisėmis, pvz., teise turėti 
galimybę mokytis ir teise mokytis visą gyvenimą, teise organizuoti darbą derinant jį 
su šeimos gyvenimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 60
7 a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją dar labiau stengtis, kad lygybės ir negalios klausimai būtų įtraukti į 
visas svarbias politikos sritis;

Or. el

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 61
7 a dalis (nauja)

7a. mano, kad dalyvavimas tų, kurie kenčia nuo skurdo, yra ypatingai svarbus, rengiant 
politiką ir konkrečias priemones, kuriomis būtų galima pagerinti padėtį ir užtikrinti 
veiksmingus rezultatus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 62
7 a dalis (nauja)

7a. mano, kad ypatingą dėmesį reikia skirti moterims ir vienišoms motinoms, nes jos yra 
ypač pažeidžiamos ir dažnai jos pirmiausia patiria skurdą ekonominio nuosmukio 
metu;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 63
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes

Pakeitimas 64
8 dalis

8. pripažįsta, kad tose valstybėse narėse, kuriose asmenims yra užtikrintos tinkamos
minimalios pajamos pereinamuoju laikotarpiu, darbuotojams būdingas didesnis 
profesinis judumas ir jie lengviau priima pasikeitimus, be to, ir visuomenės 
nuomonė šiuo atžvilgiu yra geresnė; mano, kad valstybės narės, kurios netaiko šios 
sistemos, gali būti skatinamos įgyvendinti šią praktiką geriausios praktikos mainais; 
apgailestauja, kad Komisija savo Socialinės tikrovės apžvalgos komunikate (2007) 
0063 sudaro įspūdį, kad įvairios socialinės politikos iniciatyvos yra atgyvenusios ir 
priešingai pažymi, kad socialinė apsauga ir socialinė politika yra našumo ir 
inovacijų variklis ir būtinas veiksmingos ir plačios žinių ekonomikos pagrindas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 65
9a dalis (nauja)

9a. ragina valstybes nares visapusiškai užtikrinti lyčių lygybę visose valstybinių pensijų 
sistemose;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 66
9a dalis (nauja)

9a. pabrėžia, kad nė vienas šios pagalbos gavėjas negali būti paliktas žemiau toje 
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valstybėje narėje nustatytos skurdo ribos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 67
10 dalis

10. pažymi, kad valstybių narių lygiu būtina skatinti nustatytą atitinkamą minimalų darbo 
užmokestį ir kad dėl to darbas gali tapti finansiškai perspektyvus; bet pripažįsta, kad 
daugelyje valstybių narių jis yra labai mažas ir yra žemesnis už pragyvenimo lygį; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 68
10 dalis

10. yra įsitikinęs, kad bendradarbiaujant su socialiniais partneriais reikia stengtis
valstybių narių lygiu skatinti nustatytą atitinkamą minimalų darbo užmokestį, dėl 
kurio darbas gali tapti finansiškai perspektyvus (išbraukta);

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 69
10 dalis

10. pažymi, kad valstybių narių lygiu būtina skatinti nustatytą atitinkamą būtiną
minimumą (išbraukta) ir kad dėl to darbas gali tapti finansiškai perspektyvus; bet 
pripažįsta, kad daugelyje valstybių narių jis yra labai mažas;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 70
10a dalis (nauja)

10a. pažymi, kad kai kuriuose sektoriuose vyrauja tendencija sumažinti darbo užmokestį 
iki minimumo, kartais pažeidžiant pramonės sektoriuje nustatytus darbo užmokesčio 
lygius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Falbr

Pakeitimas 71
10a dalis (nauja)

10a. konstatuoja, kad daugelyje valstybių narių nustatytas minimalaus darbo užmokesčio 
lygis labai žemas; be to, atmeta argumentą, kad nustačius minimalaus darbo 
užmokesčio lygį, darbdaviai nenori kurti naujų darbo vietų;

Or. cs

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 72
10a dalis (nauja)

10a. mano, kad valstybės narės turėtų siekti pritaikyti jų socialinės apsaugos sistemą taip, 
kad ji padėtų užtikrinti perėjimą tarp apmokamo darbo laikotarpio ir (arba) 
mokymo ir nedarbo, siekiant išvengti vadinamųjų skurdo spąstų ir atspindėtų 
užimtumo požymių kaitą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 73
11 dalis

11. mano, kad iš esmės svarbu, jog valstybės narės padėtų žmonėms grįžti į darbą, kuris 
atitiktų jų kompetenciją, patirtį ir interesus,
per asmeninę tikslingą pagalbą ir paramą, kuriomis siekiama padėti žmonėms 
išsiugdyti pasitikėjimą ir įgyti naujų įgūdžių;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 74
11 dalis

Išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 75
11a dalis (nauja)

11a. mano, jog itin svarbu, kad valstybės narės padėtų dirbantiems žmonėms, kurie 
tampa neįgaliaisiais, išsaugoti savo darbo vietą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 76
11a dalis (nauja)

11a. mano, kad itin svarbu, kad darbuotojai gautų tinkamą darbo užmokestį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 77
12a dalis (nauja)

12a. pažymi, kad kovojant su diskriminacija labai svarbu bendradarbiauti skirtingais 
valdžios lygmenimis: vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 78
14 dalis

14. pažymi, kad esama stipraus ir sudėtingo skurdo ir nusikaltimų ryšio; kad didelis 
skurdas ir socialinė atskirtis gali paskatinti imtis nusikalstamos veikos ir kad 
įkalinimas netaikant atitinkamų reabilitacijos ir švietimo priemonių dažniausiai lemia 
tolesnę socialinę atskirtį ir nedarbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 79
14a dalis (nauja)

14a. pabrėžia, kad pataisos įstaigose būtina užtikrinti mokymą ir darbą, kad jose 
laikomos moterys galėtų užsiimti veikla, kuri teiktų joms moralinę ir psichologinę 
paramą, ir kad jos įgytų naudingų įgūdžių, vėliau padėsiančių joms integruotis į 
darbo rinką;

Or. el

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 80
14a dalis (nauja)

14a. mano, kad valstybės narės turėtų daugiau dėmesio skirti priklausomybės nuo 
azartinių lošimų problemai; pastebi, kad šeimoms, kurių vienas ar daugiau narių 
yra patologiniai lošėjai, gresia didesnis pavojus, kad jų gyvenimo lygis suprastės, 
labiau gresia socialinė atskirtis ir skurdas, kurių aukomis dažnai tampa vaikai; taigi 
kviečia valstybes nares prisidėti prie informacijos apie patologinių lošimų grėsmę, jų 
simptomus ir pasekmes skleidimo; taip pat skatina Komisiją į socialinės tikrovės 
apžvalgą įtraukti patologinių lošimų problemą ir jos poveikį socialinei atskirčiai ir 
skurdui;

Or. sk
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 81
14b dalis (nauja)

14b. skatina valstybes nares būti budrias didėjančių įsiskolinimų, dėl kurių padidėja 
skurdo rizika, atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 82
15 dalis

15. mano, kad tinkamų ir prieinamų būstų stoka visose valstybėse narėse stipriai prisideda 
prie skurdo ir trukdo žmonėms jo atsikratyti; prašo Komisijos atsižvelgti į valstybių 
narių prerogatyvas nustatyti socialinių būstų finansavimą, kadangi šio tipo būstai 
itin padeda vykdyti socialinės integracijos politiką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 83
15 dalis

15. mano, kad tinkamų ir prieinamų būstų stoka visose valstybėse narėse stipriai 
(išbraukta) trukdo žmonėms atsikratyti skurdo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 84
16a dalis (nauja)

16a. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti galinčių dirbti neįgaliųjų integraciją į 
darbo rinką rengiant nacionalines, regionines ir vietines strategijas, kurias rengiant 
dalyvautų ir neįgaliųjų organizacijų atstovai; atsižvelgdamas į tai, skatina Komisiją 
ir valstybes nares patobulinti patikimų statistinių palyginamų duomenų apie 
neįgaliųjų padėtį darbo rinkoje rinkimą;

Or. el



AM\671667LT.doc 25/40 PE 390.627v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 85
16a dalis (nauja)

16a. prašo valstybes nares laikytis joms pagal Tarptautinį Jungtinių Tautų ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių paktą priklausančių įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 86
17a dalis (nauja)

17a. kviečia valstybes nares skatinti naujų komunikacijų ir informacijos technologijų, 
kurios svarbiai prisideda prie neįgaliųjų lygių galimybių užtikrinimo ir padeda jiems 
įsilieti į švietimo ir darbo sistemą, naudojimą, kadangi šios technologijos mažina 
neįgaliųjų priklausomumą nuo trečiųjų asmenų ir skatina jų savarankiškumą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 87
17b dalis (nauja)

17b. kviečia Komisiją ir valstybes nares skatinti naujoviškų paramos ir įrangos sistemų, 
kurios padėtų neįgaliesiems ir vyresniojo amžiaus žmonėms gauti prekių ir 
paslaugų, kūrimą ir rengimą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marian Harkin

Pakeitimas 88
19 dalis

19. ragina valstybes nares, ypač atsižvelgiant į gyventojų senėjimą, spręsti problemas, su 
kuriomis susiduria neatlyginami slaugytojai, ypač teisės laisvai pasirinkti, ar jie nori 
tapti neatlyginamais slaugytojais ir kokiais jais nori būti, galimybės derinti 
savanorystę su apmokamu darbu, galimybės naudotis socialinės apsaugos sistema ir 
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gauti senatvės pensiją siekiant išvengti nuskurdimo dėl to, kad jie yra neatlygyinami 
slaugytojai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 89
19a dalis (nauja)

19a. mano, kad neformaliai pasiūlius darbą slaugos srityje šeimos nariams, galima būtų 
skirti pašalpas ir sukurti nepriklausomas teises į pensiją ir sveikatos apsaugą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 90
19b dalis (nauja)

19b. skatina valstybes nares tirti, kaip galima pripažinti neformalią kompetenciją, įgytą 
prižiūrint vaikus ir nuo kitų žmonių priklausomus asmenis, kaip gautą išsilavinimą 
ir patirtį, siekiant padėti šioms paslaugoms integruotis į darbo rinką;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 91
20 dalis

20. ragina valstybes nares skatinti viešojo sektoriaus darbdavius ieškoti darbo vietų, 
kuriose būtų geriau atstovaujama bendruomenėms, kurioms jie tarnauja, taip pat 
atsižvelgiant į visus kandidatus į darbo vietą, nepaisant jų etninės kilmės, religijos, 
negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 92
20a dalis (nauja)

20a. pabrėžia, kad svarbu, kad darbdaviai aktyviai dalyvautų kovoje su diskriminacija, ir 
pažymi teigiamą įvairovės darbo vietoje poveikį;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Emine Bozkurt

Pakeitimas 93
20b dalis (nauja)

20b. mano, kad transseksualų diskriminacija darbo rinkoje ir sveikatos apsaugos srityje 
yra dar nepažįstama problema, ir skatina valstybes nares taip pat kovoti ir su šia 
diskriminacijos forma; skatina Komisiją atlikti tyrimą šiuo klausimu;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 94
22 dalis

22. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti atitinkamus išteklius siekiant palengvinti visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi programų prieinamumą, kuris yra vienas iš būdų 
riboti vyresnio amžiaus žmonių užimtumo atskirtį (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Viktória Mohácsi

Pakeitimas 95
22 dalis

22. ragina Komisiją ir valstybes nares teikti atitinkamus išteklius siekiant palengvinti visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi programų prieinamumą, kuris yra vienas iš būdų 
riboti vyresnio amžiaus žmonių ir romų užimtumo atskirtį ir skatinti jų tolesnį 
dalyvavimą socialiniame, kultūriniame ir pilietiniame gyvenime;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 96
23 dalis

Šis pakeitimas lietuvių kalbos variantui įtakos neturi.

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 97
23 dalis

23. ragina valstybes nares, jeigu jos dar to nepadarė, pereiti prie geros kokybės ir 
prieinamos kainos asmeninės priežiūros vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims su 
negalia sistemos taikymo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 98
23 dalis

23. ragina valstybes nares, jeigu jos dar to nepadarė, pereiti prie įperkamos arba 
nemokamos asmeninės priežiūros teikimo vyresnio amžiaus žmonėms, asmenims su 
negalia ir žmonėms, kuriems reikia ilgalaikės slaugos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 99
24 dalis

24. ragina valstybes nares keistis pažangiąja patirtimi, kad mokiniai būtų skatinami 
nemesti mokyklos ir būtų siekiama palengvinti perėjimą iš mokyklos į darbą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 100
24 dalis

24. ragina valstybes nares keistis pažangiąja patirtimi, kad būtų užkirstas kelias 
mokiniams išeiti iš mokyklos neįgijus įgūdžių, būtinų siekiant integruotis į darbo 
rinką ar stoti į profesinio mokymo ar aukštojo mokslo įstaigas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Viktória Mohácsi

Pakeitimas 101
24 dalis

24. ragina valstybes nares keistis pažangiąja patirtimi, kad būtų užkirstas kelias 
mokiniams per anksti mesti mokyklą ir palengvintas perėjimas iš mokyklos į darbą, 
ypatingą dėmesį skiriant skurdžiausių socialinių sluoksnių vaikams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 102
24a dalis (nauja)

24a. pabrėžia, kad mokymo įstaigos galėtų būti lankstesnės, kad galėtų padėti per anksti 
mokslus baigusiems jaunuoliams ir ypač moterims, kurios, be mokslų, dar turi ir 
šeimyninių pareigų;

Or. el

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 103
25 dalis

25. ragina valstybes nares užtikrinti savo piliečių raštingumą ir įgūdžius bei žinias, kad jie 
galėtų gauti naudingą darbą ir turėtų savo visavertę vietą visuomenėje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 104
26 dalis

26. apgailestauja, kad, nepaisant didesnio aktyvumo siekiant aukštojo mokslo, aukštojo 
mokslo įstaigose asmenų iš skurdžiausių socialinių sluoksnių yra žymiai mažiau nei 
iš kitų socialinių sluoksnių; valstybės narės turi būti skatinamos išlaikyti ir diegti 
darbo stažuotes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 105
26 dalis

26. pažymi, kad, nepaisant didesnio aktyvumo siekiant aukštojo mokslo, valstybės narės 
turi būti skatinamos išlaikyti, stiprinti, diegti bei investuoti į profesinį mokymą, darbo 
stažuotes ir kitokį taikomąjį mokslą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Harlem Désir

Pakeitimas 106
27 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 107
28 dalis

28. mano, kad kovojant su visomis smurto apraiškomis ir blogu elgesiu su moterimis,
vaikais, jaunuoliais ir vyresniojo amžiaus žmonėmis būtina imtis papildomų 
priemonių, taip pat aukų apsaugos ir medicininės bei psichologinės pagalbos 
teikimo priemonių; 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 108
28a dalis (nauja)

28a. primygtinai ragina valstybes nares ištirti jų pensijų sistemų tinkamumą ir tvarumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 109
28b dalis (nauja)

28b. prašo valstybių narių pasiūlyti aiškesnes gaires ir patarimų dėl pensijų, siekiant 
užtikrinti, kad suinteresuoti asmenys gautų informaciją, kuri jiems reikalinga, kad 
jie galėtų numatyti savo pensiją, ir kad nacionalinės reformos būtų vykdomos 
remiantis kuo vieningesniu sutarimu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 110
28c dalis (nauja)

28c. pažymi, kad skirtumai, susiję su rezultatais, gautais sveikatos srityje, tiek tarp 
valstybių narių, tiek jų viduje vis dar dideli, ir skatina valstybes nares pasistengti 
juos įveikti, ypač visiems užtikrinant veiksmingą prieigą prie sveikatos paslaugų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 111
28d dalis (nauja)

28d. skatina valstybes nares sukurti veiksmingesnes vaikų apsaugos sistemas, kurios 
apimtų ankstyvos apsaugos ir pagalbos priemones, siekiant patenkinti pažeidžiamų 
vaikų poreikius ir teikti terapines paslaugas, skirtas padėti vaikams, su kuriais buvo 
blogai elgtasi, įveikti piktnaudžiavimo padarinius;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 112
29 dalis

29. ragina valstybes nares taikyti konstruktyvesnę narkotikų politiką, pabrėžiant 
prevenciją, narkomanų švietimą ir jų gydymą, o ne baudžiamąsias bausmes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 113
31 dalis

31. ragina valstybes nares teikti prioritetą visuomenės sveikatos priemonėms, kuriomis 
siekiama spręsti akivaizdžią nelygybę, egzistuojančią sveikatos priežiūros sistemoje ir 
daugelyje etninių mažumų bendruomenių suteikiant jiems galimybę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas; be to, skatina valstybes nares imtis konkrečių priemonių, 
kurios būtų taikomos etninių mažumų bendruomenių poreikiams tenkinti;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 114
32 dalis

32. pažymi, kad visose valstybėse narėse piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais gali 
būti nusikaltimų, nedarbo ir socialinės atskirties priežastimi; pažymi, kad, kita vertus, 
skurdas ir socialinė atskirtis gali paskatinti piktnaudžiavimą alkoholiu ir 
narkotikais; laiko, kad nepriimtina tai, kad daugeliui žmonių toks gydymas ir 
konsultacijos yra teikiami tik per kalėjimų sistemą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 115
32 dalis

32. pažymi, kad visose valstybėse narėse piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais gali 
lemti nusikaltimus, nedarbą ir socialinę atskirtį; mano, kad nepriimtina tai, jog 
daugeliui žmonių toks gydymas ir konsultacijos yra teikiami tik per kalėjimų sistemą, 
ir prašo valstybių narių keistis pažangiąja patirtimi siekiant tobulinti programas, 
kurių tikslas – kovoti su šiuo reiškiniu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 116
34a dalis (nauja)

34a. džiaugiasi, kad Komisija planuoja paskelbti daug tyrimų, susijusių su neįgaliųjų ir 
mokymosi sunkumų turinčių vaikų poreikiais, šiuose tyrimuose bus paliesta daug 
socialinių aspektų, taip pat švietimo ir mokymo aspektas;

Or. el

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 117
34b dalis (nauja)

34b. skatina visų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą siekiant surinkti 
statistikos duomenis, kad būtų galima sudaryti patikimą bendros ekonominės, 
socialinės ir švietimo padėties bei visų kategorijų neįgaliųjų statuso socialinės 
apsaugos srityje vaizdą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 118
35 dalis

35. ragina valstybes nares aktyviai įgyvendinti sveikatos sutrikimų dėl alkoholio, tabako ir 
ypač neteisėtų narkotikų problemų mažinimo politiką;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 119
36a dalis (nauja)

36a. prašo valstybių narių parengti strategijas, kurių tikslas – užkirsti kelią 
gausėjančioms savižudybėms, ypač jaunuolių;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 120
37 dalis

37. ragina valstybes nares ir Komisiją tvirčiau užtikrinti įsipareigojimą įgyvendinti tikslą 
panaikinti vaikų skurdą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 121
37 dalis

37. ragina valstybes nustatyti kiekybinius vaikų skurdo mažinimo tikslus ir siekiant šių 
tikslų skirti tinkamų lėšų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mary Lou McDonald

Pakeitimas 122
37 dalis

Šis pakeitimas lietuvių kalbos variantui įtakos neturi.

Or. en



AM\671667LT.doc 35/40 PE 390.627v01-00

LT

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 123
37 dalis

37. džiaugiasi, kad vaikų skurdas ir socialinė atskirtis pastaraisiais metais visose 
valstybėse narėse tapo svarbesniu politikos prioritetu; vis dėlto ragina valstybes nares 
tvirčiau užtikrinti įsipareigojimą įgyvendinti tikslą mažinti vaikų skurdą rengiant 
išsamesnes vaikų skurdo ir socialinės atskirties prevencijos ir mažinimo strategijas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 124
37 dalis

37. ragina valstybes nares, kovojant su sudėtingu vaikų skurdo reiškiniu, išvengti 
socialinės atskirties plitimo iš vienos kartos į kitą;

Or. hu

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 125
37a dalis (nauja)

37a. skatina valstybes nares, kurios to dar nepadarė, nustatyti aiškius bendrus ir 
kokybinius tikslus siekiant sumažinti vaikų skurdą ir socialinę atskirtį, ypač skiriant 
dėmesį paliktiems, gatvėse ir prieglaudose gyvenantiems vaikams;

Or. en

Pakeitimą pateikė Viktória Mohácsi

Pakeitimas 126
38 dalis

38. mano, kad vaikus ir jų šeimas remiančios aukštos kokybės švietimo, sveikatos ir 
socialinės paslaugos, įskaitant prieinamas vaikų priežiūros paslaugas ir įperkamų 
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būstų prieinamumą, yra būtinos siekiant užkirsti kelią vaikų skurdui, socialinei 
atskirčiai ir diskriminacijai, juos mažinti ir neleisti skurdui plisti iš kartos į kitą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 127
38a dalis (nauja)

38a. prašo valstybių narių skirti ypatingą dėmesį nepilnų šeimų, kurioms labiau gresia 
skurdas, socialinei apsaugai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 128
38b dalis (nauja)

38b. skatina valstybes nares užtikrinti, kad vaikams būtų prieinamos paslaugos ir 
galimybės, kurios užtikrintų jų dabartinę ir ateities gerovę ir padėtų jiems visiškai 
save realizuoti; taigi skatina valstybes nares užtikrinti, kad mokyklų programose 
būtų numatyti finansinio ugdymo pagrindai;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 129
38c dalis (nauja)

38c. skatina valstybes nares užtikrinti, kad būtų surinkti duomenys apie vaikų skurdą ir 
ištirta skurstančių vaikų padėtis, ypač tų, kuriems gresia itin didelis pavojus: 
neįgalių, romų, prieglaudose apgyvendintų, imigrantų ir gatvėse gyvenančių vaikų; 
taip pat stebėti ir vertinti savo šios srities politiką ir užtikrinti nuolatinį šios politikos 
poveikio vertinimą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 130
38d dalis (nauja)

38d. prašo Komisijos tęsti naujų rodiklių rengimą, kuriuos būtų galima derinti su 
esamais skurdo rodikliais, siekiant išsamiau suvokti vaikų skurdo reiškinį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 131
39 dalis

39. ragina valstybes nares padidinti kredito unijų vaidmenį siekiant padėti unijoms siūlyti 
asmenims saugesnę ir sureguliuotą taupymo sistemą, skolintis pinigų ir įveikti ypač 
dideles asmeninių skolų problemas; prašo valstybių narių užtikrinti asmens teisę 
atidaryti banko sąskaitą už prieinamą kainą, atsižvelgiant į tai, kad atidaryta 
sąskaita yra itin svarbi dalyvavimo ekonominėje ir socialinėje veikloje priemonė;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 132
40 dalis

40. ragina valstybes nares įgyvendinti prieš prekybą žmonėmis ir diskriminavimą 
nukreiptus teisės aktus ir ypač pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Europos Tarybos 
konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis; primygtinai ragina valstybes nares 
skirti pirmenybę prekybos žmonėmis aukų, ypač vaikų, ir jų pagrindinių žmogaus 
teisių apsaugai;

Or. en



PE 390.627v01-00 38/40 AM\671667LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 133
40 dalis

40. pripažįsta, kad prekyba žmonėmis sukelia daug kančių ir ragina valstybes nares 
įgyvendinti prieš prekybą žmonėmis ir diskriminavimą nukreiptus teisės aktus, 
sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir ypač pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti 
Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 134
40 dalis

40. ragina valstybes nares integruoti prekybos žmonėmis aukas į visuomenę pagal prieš 
prekybą žmonėmis ir diskriminavimą nukreiptus teisės aktus ir ypač pagal Europos 
Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 135
41 dalis

41. ragina valstybes nares ir Komisiją priimti teisės aktus ir geriau įgyvendinti esamus 
Europos teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias neformalioms gaujoms išnaudoti 
pažeidžiamus darbuotojus, pasirašyti ir ratifikuoti JT konvenciją dėl visų migrantų 
darbuotojų teisių ir jų šeimų apsaugos;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 136
41 dalis

41. džiaugiasi Komisijos direktyvos projektu, kuriame numatomos sankcijos 
darbdaviams, kurie įdarbina nelegaliai šalyje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius ir 
ragina valstybes nares priimti teisės aktus, kuriais būtų užkirstas kelias neformalioms 
gaujoms išnaudoti pažeidžiamus darbuotojus, pasirašyti ir ratifikuoti JT konvenciją dėl 
visų migrantų darbuotojų teisių ir jų šeimų apsaugos;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jean Lambert

Pakeitimas 137
42 dalis

42. ragina visas valstybes nares saugoti žmogaus teisėmis pagrįstą prieglobsčio politiką 
vadovaujantis JT konvencija dėl pabėgėlių statuso ir kitais atitinkamais žmogaus teisių 
teisės aktais, kartu užkirsti kelią prieglobsčio siekėjų priklausomybei nuo teikiamų 
pašalpų leidžiant jiems dirbti ir svarstyti teisėtų imigracijos kelių plėtros galimybę; 
griežtai kritikuoja anksčiau minėtosios Jungtinių Tautų konvencijos ir kitų teisinių 
priemonių, susijusių su žmogaus teisėmis, spragas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Bauer

Pakeitimas 138
42 dalis

42. ragina visas valstybes nares saugoti žmogaus teisėmis pagrįstą prieglobsčio politiką 
vadovaujantis JT konvencija dėl pabėgėlių statuso ir kitais atitinkamais žmogaus teisių 
teisės aktais, (išbraukta) ir svarstyti teisėtų imigracijos kelių galimybę;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Magda Kósáné Kovács

Pakeitimas 139
45a dalis (nauja)

45a. skatina valstybes nares panaikinti pagalbos, teikiamos socialinėms grupėms, 
kurioms nepavyksta integruotis į darbo rinką, ir joms skirtų paslaugų spragas bei 
užtikrinti, kad ši pagalba ir šios paslaugos būtų tinkamos, tvarios ir visiems 
prieinamos;

Or. hu


