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Pasiūlymas dėl rezoliucijos

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 1
3a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2007 m. sausio 18–20 d. Berlyne vykusio neoficialaus ES darbo ir 
socialinės apsaugos ministrų susitikimo dėl „gero darbo“ ir Europos socialinio 
modelio išvadas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 2
5 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 
21-ojo amžiaus uždavinius“ (COM(2006)0708) ir Parlamento 2007 m. liepos 11 d. 
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rezoliuciją šiuo klausimu1,

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 3
5 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą „Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 
21-ojo amžiaus uždavinius“ (COM(2006)0708) ir Parlamento 2007 m. liepos 11 d. 
rezoliuciją šiuo klausimu2,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 4
5a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. liepos 11 d. rezoliuciją dėl darbo teisės 
modernizavimo įgyvendinant 21-ojo amžiaus uždavinius (2007/2023(INI)),

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 5
5b nurodomoji dalis (nauja)

- atžvelgdamas į 1992 m. liepos 27 d. Tarybos rekomendaciją 92/442/EEB dėl 
socialinės apsaugos tikslų ir politikos krypčių konvergencijos ir į 1992 m. birželio 
24 d. Tarybos rekomendaciją 92/441/EEB dėl pakankamų pajamų ir socialinės 
paramos socialinės apsaugos sistemose bendrų kriterijų,

Or. de

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0339.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2007)0339.
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 6
8 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į TDO konvenciją C87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į 
organizacijas gynimo (1948 m.), TDO konvenciją C98 dėl teisės jungtis į 
organizacijas ir vesti kolektyvines derybas (išbraukta) (1949 m.) (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 7
9a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 2 straipsnį,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 8
10 nurodomoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 9
14a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į MVĮ chartiją,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 10
15 nurodomoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 11
18 nurodomoji dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 12
23a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų,

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 13
28a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2007 m. gegužės 23 d. balsavimo (A6-0068/2007) dėl pranešimo dėl 
padoraus darbo skatinimo visiems rezultatus,

Or. el



AM\685022LT.doc 5/82 PE394.075v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 14
28b nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus 
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (naujos redakcijos),

Or. el

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 15
29 nurodomoji dalis

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Skatinti padorų darbą visiems. Europos 
Sąjungos indėlis įgyvendinant padoraus darbo pasaulyje darbotvarkę“ 
(COM(2006)0249) ir į 2007 m. gegužės 23 d. Parlamento rezoliuciją „Skatinti 
padorų darbą visiems“ (2006/2240(INI)), 

Or. de

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 16
38a nurodomoji dalis (nauja)

- atsižvelgdamas į Europos lankstumo ir užimtumo garantijų ekspertų grupės 2007 m. 
birželio mėn. ataskaitą „Lankstumo ir užimtumo garantijų įgyvendinimo planai: 
paversti kliūtis atspirties taškais“,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 17
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Europos Sąjunga yra (išbraukta) bendrų vertybių bendruomenė ir dėl šios 
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priežasties visos darbo teisės ir darbo rinkos reformos turėtų šias vertybes atspindėti ir 
kadangi pagrindiniai darbo teisės principai, kurie buvo išvystyti Europoje, tebegalioja; 
kadangi darbo teisė, kuri kyla iš teisės aktų arba kolektyvinių susitarimų, arba jų 
derinių, darbuotojams ir darbdaviams suteikia teisinės padėties aiškumą ir apsaugą, ir 
kadangi pagal darbo teisę nustatoma darbuotojų ir darbdavių galios pusiausvyra, ir 
kadangi bet kokie darbo teisės pakeitimai bus sėkmingesni, jei darbuotojai jausis 
saugiau; kadangi toks saugumas taip pat priklauso nuo aukšto lygio darbo vietų 
apsaugos ir užimtumo apsaugos teisės aktų,

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 18
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Europos Sąjunga yra laisvosios prekybos erdvė ir bendrų vertybių 
bendruomenė ir dėl šios priežasties visos darbo teisės ir darbo rinkos reformos turėtų 
šias vertybes atspindėti ir kadangi pagrindiniai darbo teisės principai, kurie buvo 
išvystyti Europoje, tebegalioja; kadangi būtų idealu, jei darbo teisė būtų visų 
socialinių partnerių tarpusavio dialogo rezultatas ir jei joje būtų gera, viena vertus, 
darbdavių ir darbuotojų interesų ir, kita vertus, lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyra; kadangi darbo teisė, kuri kyla iš teisės aktų arba kolektyvinių susitarimų, 
arba jų derinių, darbuotojams ir darbdaviams suteikia teisinės padėties aiškumą ir 
apsaugą, (išbraukta) ir kadangi bet kokie darbo teisės pakeitimai bus sėkmingesni, jei 
darbuotojai jausis saugiau; kadangi toks saugumas taip pat priklauso nuo to, ar galima 
lengvai gauti naują darbą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 19
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Europos Sąjunga yra ne tik ekonominė ir politinė draugija, bet ir  laisvosios 
prekybos erdvė ir bendrų vertybių bendruomenė ir dėl šios priežasties visos darbo 
teisės ir darbo rinkos reformos turėtų šias vertybes atspindėti ir kadangi pagrindiniai 
darbo teisės principai, kurie buvo išvystyti Europoje, tebegalioja; kadangi darbo teisė, 
kuri kyla iš teisės aktų arba kolektyvinių susitarimų, arba jų derinių, darbuotojams ir 
darbdaviams suteikia teisinės padėties aiškumą ir apsaugą, ir kadangi pagal darbo teisę 
nustatoma darbuotojų ir darbdavių galios pusiausvyra, ir kadangi bet kokie darbo 
teisės pakeitimai bus sėkmingesni, jei darbuotojai jausis saugiau nuo didelio pajamų 
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netekimo; kadangi toks saugumas taip pat priklauso nuo to, ar galima lengvai gauti 
naują darbą,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 20
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Europos Sąjunga yra (išbraukta) bendrų vertybių bendruomenė, siekianti 
sukurti bendrąją rinką ir ekonominę ir pinigų sąjungą ir nusistačiusi sau tikslą tarp 
savo valstybių narių ir tautų užmegzti sanglaudos ir solidarumo santykius, ir dėl šios 
priežasties visos darbo teisės ir darbo rinkos reformos turėtų šias vertybes atspindėti ir 
kadangi pagrindiniai darbo teisės principai, kurie buvo išvystyti Europoje, tebegalioja; 
kadangi darbo teisė, kuri kyla iš teisės aktų arba kolektyvinių susitarimų, arba jų 
derinių, darbuotojams ir darbdaviams suteikia teisinės padėties aiškumą ir apsaugą, ir 
kadangi pagal darbo teisę nustatoma darbuotojų ir darbdavių galios pusiausvyra, ir 
kadangi bet kokie darbo teisės pakeitimai bus sėkmingesni, jei darbuotojai jausis 
saugiau; kadangi toks saugumas taip pat priklauso nuo to, ar įmanoma gauti naują 
darbą be pavojaus atsidurti skurde ir padoriu darbu užsidirbti pragyvenimui,

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 21
A konstatuojamoji dalis

A. kadangi Europos Sąjunga yra laisvosios prekybos erdvė ir bendrų vertybių 
bendruomenė ir dėl šios priežasties visos darbo teisės ir darbo rinkos reformos turėtų 
šias vertybes atspindėti ir kadangi pagrindiniai darbo teisės principai, kurie buvo 
išvystyti Europoje, tebegalioja ir yra pagrindinis orientyras ES valstybių narių darbo 
teisei; kadangi darbo teisė, kuri kyla iš teisės aktų arba kolektyvinių susitarimų, arba 
jų derinių, darbuotojams ir darbdaviams suteikia teisinės padėties aiškumą ir apsaugą; 
kadangi darbo teisės tikslas – užtikrinti darbuotojo ir darbdavio galių pusiausvyrą 
siekiant darbo santykiuose apsaugoti darbuotoją; kadangi būtina didinti ir 
darbuotojų, ir įmonių, ypač MVĮ, apsaugos lygį; kadangi toks saugumas taip pat 
priklauso nuo to, ar galima lengvai gauti naują darbą; kadangi konkurencija 
pasaulyje ir sparti technologijų plėtra reiškia, kad įmonės turi prisitaikyti greičiau,

Or. xm
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 22
Aa konstatuojamoji dalis (nauja)

Aa. kadangi 1992 m. Europos Vadovų Taryba įpareigojo valstybes nares užtikrinti, kad 
kiekvienas turėtų pakankamai išteklių oriai gyventi,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 23
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi pakankama apsauga nuo neteisėto atleidimo yra būtina darbuotojų teisė ir 
kadangi aukšto lygio darbo vietos apsauga padeda sumažinti laiką, kai asmuo neturi 
darbo, nes išankstinio pranešimo tvarka veikia kaip ankstyvo įspėjimo sistema ir 
suteikia darbuotojams ir bendrovėms galimybę išvengti darbuotojų atleidimo iš 
darbo dėl inovacijų, gamybos ar darbo organizavimo pokyčių arba iš anksto pradėti 
darbuotojų perkvalifikavimo programas,

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 24
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dėl to į lankstumą ir užimtumo garantijas reikėtų žiūrėti kaip į (išbraukta)
Europos socialinių modelių dalį, kuri skatina konkurencingą ir lengvai prisitaikantį 
verslą ir darbo jėgą,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 25
B konstatuojamoji dalis

B. kadangi dėl to į lankstumą ir užimtumo garantijas reikėtų žiūrėti kaip į būtinybę 
prisitaikyti ir padėti pagrindus stipriam Europos socialiniam modeliui, kuris skatina 
konkurencingą ir lengvai prisitaikantį verslą ir darbo jėgą; kadangi sąvoka 
„lankstumas ir užimtumo garantijos“ kelia didžiulį susirūpinimą Europos 
darbuotojams, kurie baiminasi dėl didesnio neužtikrintumo dėl darbo vietos, ir 
kadangi dėl šios priežasties ši sąvoka ir tvirti principai, kuriuos ji reiškia, turėtų būti 
labai tiksliai apibrėžti,

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 26
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Ba. kadangi 16 proc. europiečių toliau gyvena ties skurdo riba, o 10 proc. gyvena namų 
ūkiuose, kuriuose niekas neturi darbo, ir kadangi dėl šios priežasties labai svarbu, 
kad prieš bet kokią lankstumo ir užimtumo garantijų pagrindu vykdomą reformą 
būtų atliekamas išsamus poveikio pažeidžiamoms grupėms vertinimas ir kad bet 
kokia tokia reforma būtų siekiama pagerinti socialinę aprėptį kartu nestatant į 
pavojų naujų grupių,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 27
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi nedarbą ES lemia ne užimtumo garantijų teisė, bet tai, kad trūksta naujų darbo 
vietų kūrimo; kadangi dėl šios priežasties reikia keisti makroekonominę politiką, 
kuri remtų investicijas į tvarų vystymąsi, tvarią infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir 
vystymą ir mokymąsi visą gyvenimą, nes tai leistų sukurti dinamišką darbo rinką, 
einančią visiško užimtumo link, įskaitant teisę į kokybišką darbą ir socialines teises,

Or. en
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Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 28
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi nedarbas ES nėra tiesiogiai susijęs su darbo teisės aktais, o greičiau susijęs 
su nepakankamu naujų darbo vietų kūrimu, kuris, be kitų veiksnių, priklauso nuo 
dinamiškų, novatoriškų ir konkurencingų bendrovių ir nuo investicijų į mokslinius 
tyrimus ir vystymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kuris taip pat gali padėti sukurti 
dinamišką darbo rinką,

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 29
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi pernelyg varžantys darbo teisės aktai gal ir negali tiesiogiai lemti nedarbo
ES, bet gali riboti naujų darbo vietų kūrimą, o jis, be kitų veiksnių, priklauso nuo 
dinamiškų, novatoriškų ir konkurencingų bendrovių ir nuo investicijų į mokslinius 
tyrimus ir vystymą ir mokymąsi visą gyvenimą (išbraukta),

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 30
C konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 31
C konstatuojamoji dalis

C. kadangi nedarbą ES lemia du veiksniai: pirmas – varžanti užimtumo garantijų teisė, 
antras – tai, kad trūksta naujų darbo vietų kūrimo investuojant į mokslinius tyrimus ir 
vystymą ir mokymąsi visą gyvenimą, nes tai leistų sukurti dinamišką darbo rinką,
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Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 32
D konstatuojamoji dalis

D. kadangi neseniai EBPO ir kitų atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad darbo vietų ir 
užimtumo aukšto lygio apsauga neturi neigiamo poveikio užimtumo augimui ir kad 
masinio nedarbo mažinimo sėkmė ar nesėkmė nepriklauso nuo darbo rinkų 
lankstumo ar nelankstumo,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 33
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi Skandinavijos šalyse lankstumo ir užimtumo garantijų modelis aiškiai 
parodė, kad aukšto lygio darbo vietų apsauga ir standartinės darbo sąlygos puikiai 
suderinamos su stipriu užimtumo augimu ir kadangi, remiantis neseniai EBPO ir 
kitų atliktų tyrimų rezultatais, nėra jokių įrodymų, leidžiančių tvirtinti, kad darbo 
vietų apsaugos mažinimas ir standartinių darbo sąlygų bloginimas didina užimtumo 
augimą,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 34
Da konstatuojamoji dalis (nauja)

Da. kadangi, pvz., po Vokietijoje 1994–2004 m. vykdytų darbo rinkos lankstumo 
didinimo reformų nedarbas padidėjo ir kadangi (skirtingai nei Vokietijoje) 
Ispanijoje, kur nebuvo nors kiek žymiau sumažintas griežtas jos darbo rinkos 
reguliavimas, per tą patį laikotarpį nedarbas labai sumažėjo; kadangi todėl 
didėjantis darbo rinkos lankstumas negali būti laikomas užimtumo didinimo 
formule,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 35
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi neseniai atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad dėl didesnio lankstumo apskritai 
blogėja darbuotojų statusas, nes jie dažniau samdomi laikinam nei nuolatiniam 
darbui, ne visai darbo dienai nei visai darbo dienai ir dažniau ne savo noru tampa 
savarankiškai dirbančiais; kadangi naujo tyrimo, atlikto remiantis EBPO 
duomenimis, rezultatai rodo, kad kuo užimtumas lankstesnis, tuo jis pavojingesnis ir 
kad užimtumo lankstumas turi didžiausią neigiamą poveikį „galimybei įsidarbinti“ 
(darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos gerinimui),

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 36
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijų tikslas yra sudaryti sąlygas asmenims ir 
bendrovėms susidoroti su pokyčiais ir padidinti Europos darbo rinkos judumą ir jis 
turi būti derinamas su stabilaus ir tvaraus užimtumo ir pajamų kūrimo politika,

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 37
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijų tikslas yra padidinti dabartinę darbo vietų 
pasiūlą darbo rinkoje ir kartu sudaryti sąlygas asmenims susidoroti su pokyčiais ir 
padidinti Europos darbo rinkos judumą, kartu užtikrinant tvarias pajamas,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 38
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijų tikslas yra sudaryti sąlygas asmenims –
kartu išlaikant pakankamas garantijas – susidoroti su pokyčiais ir padidinti Europos 
darbo rinkos judumą, kurio rezultatas – tvaraus užimtumo ir pajamų susidarymas,

Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 39
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi vienas iš lankstumo ir užimtumo garantijų tikslų yra sudaryti sąlygas 
asmenims susidoroti su pokyčiais ir padidinti Europos darbo rinkos judumą, kurio 
rezultatas – tvaraus užimtumo ir pajamų susidarymas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 40
E konstatuojamoji dalis

E. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijų sąvokos tikslas turėtų būti sudaryti sąlygas 
kiekvienam priimti darbo pokyčių iššūkius,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 41
Ea konstatuojamoji dalis (nauja)

Ea. kadangi judiems darbuotojams vis dar gresia pavojus, kad gali netekti socialinio 
draudimo išmokų,

Or. de
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Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 42
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi tam, kad konkuruotų vidaus rinkoje lygiomis teisėmis, valstybės narės privalo 
skatinti savo atitinkamų darbo teisės aktų konvergenciją (išbraukta) tose srityse, 
kurios priklauso ES kompetencijai, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 43
F konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 44
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi tam, kad konkuruotų vidaus rinkoje lygiomis teisėmis, valstybės narės privalo 
bent iki minimalaus lygio suderinti savo atitinkamus darbo teisės aktus, nors reikėtų 
atminti, kad valstybės narės turi didžiausią kompetenciją šioje srityje ir kad Bendrija 
gali imtis priemonių tik tiek, kiek jai suteikta kompetencijos Sutartyje, 

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 45
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi tam, kad vidaus rinkoje nebūtų nesąžiningos konkurencijos, valstybės narės 
privalo užtikrinti, kad jų atitinkamuose darbo teisės aktuose būtų laikomasi tam 
tikro bendro standartų lygio, kartu užtikrinant, kad tai neužkirstų kelio valstybėms 
narėms panorėjus įvesti arba išlaikyti aukštesnius standartus, 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 46
F konstatuojamoji dalis

F. kadangi dėl didesnio lankstumo lemiamo netipinių darbo formų gausėjimo vis 
daugiau darbuotojų netenka teisės į socialines lengvatas, kadangi teisė gauti 
socialines lengvatas priklauso nuo darbuotojo darbo santykių statuso; kadangi dėl 
šios priežasties didesnis lankstumas taip pat kelia pavojų finansiniam socialinio 
draudimo sistemų tvarumui,

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 47
F konstatuojamoji dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 48
F konstatuojamoji dalis

48. kadangi tam, kad konkuruotų vidaus rinkoje lygiomis teisėmis, valstybės narės turėtų 
susitarti dėl minimalaus bendro pagrindo savo darbo teisės aktams, ypač tose srityse, 
kurios priklauso ES kompetencijai, 

Or. el
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 49
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi daugelio Dublino fondo atliktų darbo sąlygų apžvalgų rezultatai rodo, kad 
dėl lanksčios darbo laiko tvarkos daugėja atvejų, kai nustatomos nereguliarios ir 
nesuspėjamos darbo valandos, ir dėl to nuolat patiriama įprastų sveikatos problemų, 
susijusių su darbo vieta, ir naujų problemų, susijusių su didesne įtampa darbe, 
kurią lemia naujos darbo organizavimo formos, kuriomis siekiama įveikti 
trumpalaikius rinkos svyravimus; kadangi neseniai atlikto tyrimo rezultatai taip pat 
rodo, kad dauguma Europoje taikomų lankstaus darbo laiko tvarkų nesudaro 
sąlygų darbuotojams geriau derinti darbinį ir asmeninį gyvenimą,  

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 50
Fa konstatuojamoji dalis (nauja)

Fa. kadangi, norint užtikrinti tvarų požiūrį į lankstumą ir užimtumo garantijas, ilguoju 
laikotarpiu teises reikia vertinti plačiau ir nacionalinėse darbo rinkose bei 
užimtumo ir socialinės apsaugos sistemose reikia reformų; kadangi svarbu 
apsvarstyti visas socialinės apsaugos teises, įskaitant ne tik pirmosios, bet ir 
antrosios pakopos sistemas, t. y. profesines sistemas, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 51
Fb konstatuojamoji dalis (nauja)

Fb. kadangi labiausiai pažeidžiamiems žmonėms reikia ypatingo dėmesio, kad jie 
dirbdami neatsidurtų skurde ir kadangi norint, kad lankstumas ir užimtumo 
garantijos pasiteisintų, būtina parengti darbuotojus prisitaikyti prie pokyčių,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 52
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijos reiškia darbdavių, darbuotojų, darbo 
ieškančių asmenų ir valdžios institucijų teisių ir pareigų pusiausvyrą ir kad būtų 
galima užtikrinti lankstumo ir užimtumo garantijas, reikia, kad socialiniai partneriai ir 
valdžios institucijos vieni kitais pasitikėtų, plėtotų dialogą, būtų pasirengę prisiimti su 
pokyčiais susijusią atsakomybę ir rengtų suderintus politinių priemonių rinkinius, ypač 
atsižvelgdami į socialiai remtinas grupes, įskaitant moteris, migrantus, jaunimą, 
vyresnio amžiaus darbuotojus ir neįgalius žmones, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 53
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijos reiškia darbdavių, darbuotojų, darbo 
ieškančių asmenų ir valdžios institucijų teisių ir pareigų pusiausvyrą ir kad būtų 
galima užtikrinti lankstumo ir užimtumo garantijas, reikia, kad socialiniai partneriai ir 
valdžios institucijos vieni kitais pasitikėtų, plėtotų dialogą, būtų pasirengę prisiimti su 
pokyčiais susijusią atsakomybę ir rengtų suderintus politinių priemonių rinkinius, 
siekdami paremti daugiau ir geresnių darbo vietų kūrimo visiems procesą, užtikrinti 
lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacija prieš tokias pažeidžiamas darbuotojų grupes 
kaip migrantai, jaunimas, vyresnio amžiaus darbuotojai ir neįgalieji, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 54
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi moterų padėtis darbo rinkoje yra blogesnė ir jų daugiau dirba ne visą darbo 
dieną, taip pat joms dažniau taikomos naujos, dažnai pavojingos, darbo tvarkos 
formos ir dėl to jos susiduria su kliūtimis siekdamos pasinaudoti visomis 
socialinėmis teisėmis, socialine apsauga ir lengvatomis,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 55
G konstatuojamoji dalis

G. kadangi lankstumo ir užimtumo garantijos reiškia darbdavių, darbuotojų, darbo 
ieškančių asmenų ir valdžios institucijų teisių ir pareigų pusiausvyrą ir kad būtų 
galima užtikrinti lankstumo ir užimtumo garantijas, reikia, kad atskiri asmenys, 
pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai ir valdžios institucijos vieni kitais 
pasitikėtų, užtikrintų skaidrumą ir plėtotų dialogą, būtų pasirengę prisiimti su 
pokyčiais susijusią atsakomybę ir rengtų suderintus, tvarius politinių priemonių 
rinkinius, ypač atsižvelgdami į socialiai remtinas grupes, įskaitant moteris, migrantus, 
jaunimą, vyresnio amžiaus darbuotojus ir neįgaliuosius, 

Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 56
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi šiame kontekste reikia atsižvelgti į specifinius MVĮ ir MVĮ darbuotojams 
kylančius iššūkius,

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 57
Ga konstatuojamoji dalis (nauja)

Ga. kadangi savisamda yra vienas iš pagrindinių verslo organizavimo bruožų Europoje 
ir dinamiškumo bei verslumo šaltinis ir kadangi ji gali visapusiškai prisidėti prie 
Komisijos pasiūlytų „lankstumo ir užimtumo garantijų įgyvendinimo planų“,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 58
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti 
suteikiant visiems darbuotojams lygias teises, palaipsniui panaikinant bet kokį 
pavojingą darbą ir investuojant į darbo vietų kūrimą ir mokymąsi visą gyvenimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 59
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti 
skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir suteikiant visiems darbuotojams pagrindines 
teises ir galimybę mokytis visą gyvenimą,

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 60
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti 
(išbraukta) investuojant į darbo vietų kūrimą ir mokymąsi visą gyvenimą,

Or. de

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 61
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti 
pašalinant akivaizdžią tam tikrų darbuotojų grupių nelygybę ir investuojant į darbo 
vietų kūrimą ir mokymąsi visą gyvenimą,

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 62
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti ginant 
darbuotojų teises ir investuojant į darbo vietų kūrimą ir mokymąsi visą gyvenimą,

Or. el

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 63
H konstatuojamoji dalis

H. kadangi didelio nedarbo ir darbo rinkos susiskaidymo klausimus reikia spręsti 
paprasta, skaidria ir viduje bei išoriškai patikima darbo teise, veiksminga ir 
efektyvia darbo rinkos politika, tvariai prieinamomis socialinio draudimo 
sistemomis ir šiuolaikinėmis bei visą gyvenimą trunkančiomis mokymo formomis,

Or. de

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 64
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Ha. kadangi darbas ne visą darbo dieną, mažas atlyginimas ir terminuotos sutartys –
pagrindiniai skurdo dirbant rizikos veiksniai – pirmiausia ir daugiausia būdingi 
moterų darbo santykiams,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 65
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi Komisijos komunikate „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų 
principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo 
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vietų“ (COM(2007)0359) nepateikiama tinkamų pasiūlymų, kaip patobulinti 
2008 m. redakcijos Europos užimtumo strategiją (EES) ir Jungtines ekonomikos 
augimo ir darbo vietų kūrimo gaires ir kadangi neoficialiame darbo ir socialinės 
apsaugos ministrų susitikime pasiūlyta „gero darbo“ darbotvarkė galėtų būti 
tinkamesnis Lisabonos strategijos reformos atspirties taškas,

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 66
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi Komisijos komunikatas „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų 
principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų“ (COM(2007)0359) turi būti patobulintas ir panaudotas kaip geriau suderintos 
diskusijos dėl lankstumo ir užimtumo garantijų pradžia,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 67
I konstatuojamoji dalis

I. kadangi Komisijos komunikate „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų 
principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių darbo 
vietų“ (COM(2007)0359) nepaliestos tokios svarbios temos kaip kova su skurdu ir 
kaip nauja panacėja siūlomas tik vienas galimas variantas – lankstumas ir 
užimtumo garantijos, užuot svarsčius kitus variantus, kurie galėtų padėti pagerinti 
gyvenimo ir darbo sąlygas,

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 68
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi „gero darbo“ sąvoka darbo ir socialinės apsaugos ministrams visų pirma 
reiškia darbo santykių kokybės gerinimą, aiškinant, kad „geras darbas – tai 
darbuotojų teisės ir dalyvavimas, teisingas darbo užmokestis, darbuotojų saugos ir 
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sveikatos apsauga ir šeiminiam gyvenimui palankus darbo organizavimas. Geros ir 
teisingos darbo sąlygos ir tinkama socialinė apsauga yra būtina prielaida, kad 
Europos Sąjungą palankiai vertintų jos piliečiai“, 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 69
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi Europos socialinis fondas atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant socialinį 
dialogą ir aktyvią darbo rinkos politiką, kad būtų užtikrintas stiprus Europos 
socialinis modelis su daugiau ir geresnių darbo vietų,

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 70
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Ia. kadangi Komisijos komunikate „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų 
principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir geresnių 
darbo vietų“ (COM(2007)0359) besąlygiškai perimta EBPO pasiūlyta lankstumo ir 
užimtumo garantijų apibrėžtis, kuri nebetinka dabartinėmis sąlygomis; kadangi yra 
ir išsamesnių apibrėžčių,

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 71
Ib konstatuojamoji dalis (nauja)

Ib. kadangi EBPO neseniai konstatavo, kad užimtumo apsaugos teisės aktai neturi 
žymesnio poveikio bendram užimtumo lygiui ir kad didelės nedarbo pašalpų 
pakeitimo normos teigiamai veikia produktyvumą; be to, kadangi TDO parodė, kad 
tarp etatinio darbo ir produktyvumo yra teigiamas ryšys,

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 72
1 dalis

1. nepritaria Komisijos pasiūlytam lankstumo ir užimtumo garantijų variantui kaip 
visiškai nesuderintam, nes lankstumas ir užimtumo garantijos nėra netgi atsvertos 
didesnio socialinio saugumo; pažymi, kad Komisija paprasčiausiai skatina 
panaikinti darbo vietų apsaugos reguliavimą ir, svarbiausia, įvesti lankstesnes darbo 
sutartis ir kad ji nesiūlo jokių veiksmingų kovos su pavojingu darbu priemonių, bet 
palieka socialinio saugumo ir darbuotojų bei bedarbių teisių mažinimo politiką (ne 
tokios „dosnios“ nedarbo pašalpos ir socialinės lengvatos siekiant „aktyvinti 
bedarbius“, „teisių ir pareigų pusiausvyra“, mažesnės teisės ir didesnės pareigos);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 73
1 dalis

1. pripažįsta, kad siekiant sėkmės 21-ajame amžiuje, Europai reikia žmonių, kuriems 
būtų suteikta proga pasinaudoti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje atsiradusiomis 
galimybėmis;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 74
1 dalis

1. pripažįsta, kad siekiant sėkmės 21-ajame amžiuje, Europai reikia gerą išsilavinimą 
turinčios darbo jėgos ir įmonių, kurios sugebėtų greitai pasinaudoti sparčiai 
besikeičiančiame pasaulyje atsiradusiomis galimybėmis padidinti produktyvumą ir 
skatinti naujoves;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 75
1a dalis (nauja)

1a. pažymi, kad Komisijos pozicija lankstumo ir užimtumo garantijų klausimu 
orientuota į perskirstomojo solidarumo atsisakymą ir į ekonominius, o ne 
socialinius tikslus; pabrėžia, kad Komisijos požiūris – tai saugumo sąvokos reikšmės 
perkėlimas nuo apsaugos nuo pavojaus prie gebėjimo „prisitaikyti prie pokyčių“; 
pažymi, kad mainais už leidimą įvesti daugiau lankstumo Komisija siūlo tik pažadą, 
kad darbuotojams atsiras daugiau galimybių įgyti išsilavinimą, mokytis arba 
mokytis visą gyvenimą, ir netgi nesiūlo darbdaviams įvesti prievolės finansuoti 
atitinkamas priemones arba užtikrinti darbuotojams ir bedarbiams atitinkamas 
teises; pažymi, kad vien tik „mokymosi“ ir mokymo paminėjimas neatveria nedarbo 
mažinimo perspektyvos, kaip ir nesuteikia jokių realių garantijų, kad darbuotojai 
turės darbą arba užtikrintas pajamas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 76
1a dalis (nauja)

1a. labai pritaria išvadai, kad lankstumas ir užimtumo garantijos gali būti naudingi ir 
darbuotojui, ir darbdaviui ir kad to galima pasiekti per didesnę sutarčių įvairovę ir 
(arba) didesnį lankstumą nuolatinėse sutartyse;

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgios Toussas

Pakeitimas 77
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad Komisijos komunikato „Siekiant bendrų lankstumo ir užimtumo 
garantijų principų: Derinant lankstumo ir užimtumo garantijas kurti daugiau ir 
geresnių darbo vietų“ (COM(2007)0359) esmė – konsoliduoti ir standartizuoti 
darbuotojams nepalankius pokyčius, kurie pastaruoju metu buvo įvesti ES ir 
valstybėse narėse, siekiant nuvertinti darbo jėgą ir socialines teises ir padidinti 
monopolistinių įmonių grupių pelną; Komisijos komunikate panaikinami 
darbuotojų atleidimo iš darbo suvaržymai, sumenkinamos kolektyvinės sutartys dėl 
nuolatinio darbo, darbo visą darbo dieną ir kolektyvinių derybų, išplečiamos 
lanksčios darbo sutarčių formos, sugriaunamas socialinis draudimas ir 
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pabloginamos darbuotojų draudimo ir pensijų sąlygos; todėl Parlamentas atmeta 
Komisijos komunikate apskritai siūlomą metodą, gaires ir uždavinius;

Or. el

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 78
2 dalis

2. pabrėžia, kad dabartinėje EES ir „Darbo vietų ir augimo“ strategijoje įtvirtinta „kad 
dirbti apsimokėtų“ politika prieštarauja lankstumo ir užimtumo garantijų sąvokai, 
nes pagal ją būtų mažinamos socialinio draudimo išmokos, kurios pagal lankstumo 
ir užimtumo garantijų politiką turėtų būti didinamos; šiuo klausimu pažymi, kad 
pagal Komisijos viziją „lankstumas ir užimtumo garantijos“ kitu atveju palaipsniui 
pakeičia tuos kelis likusius kokybinius EES tikslus ir siekia susiaurinti Europos 
užimtumo politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 79
2 dalis

2. (išbraukta) pabrėžia, kad lankstumo ir užimtumo garantijos gali atitinkamais atvejais 
ir kruopščiai įvertinus padarinius būti viena iš įvairių darbo rinkos reformos 
politikos strategijos krypčių ir ji turi būti išsami ir apimti visus užimtumo ir socialinės 
politikos aspektus nacionaliniu, regioniniu ir ES lygiu; pabrėžia, kad lankstumas ir 
užimtumo garantijos yra vienas iš metodų ir gali tik papildyti kitus teisinius 
dokumentus; pabrėžia, kad lankstumui ir užimtumo garantijoms reikia socialinio 
pagrindo, kuris žmonėms leistų patikėti lankstumo ir užimtumo garantijų nauda; 

Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 80
2 dalis

2. tačiau pabrėžia, kad lankstumo ir užimtumo garantijos yra sąvoka, kuri gali būti 
svarbus darbo rinkos reformos politinės ir ekonominės strategijos elementas ir todėl 
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ji turi būti išsami ir apimti visus užimtumo ir socialinės politikos aspektus nacionaliniu 
ir ES lygiu; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 81
2 dalis

2. tačiau pabrėžia, kad lankstumo ir užimtumo garantijos yra darbo rinkos reformos 
politikos strategija (išbraukta); 

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 82
2 dalis

2. tačiau pabrėžia, kad lankstumo ir užimtumo garantijos yra strateginė būsimų 
tendencijų Europos Sąjungos darbo rinkoje vizija, kurios pagrindinis bruožas yra 
tas, kad ji, didindama darbo vietų pasiūlą ir modernizuodama darbo teisę, suteikia 
piliečiams daugiau užtikrintumo ir daugiau galimybių rasti darbą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 83
2a dalis (nauja)

2a. pripažįsta, kad išsamus ES lankstumo ir užimtumo garantijų sąvokos parengimas ir 
įgyvendinimas nacionaliniu lygiu bus skirtingas ir priklausys nuo padėties valstybių 
narių nacionalinėse darbo rinkose ir nuo kultūrinių sąlygų bei nuo to, kam 
skiriama pirmenybė;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 84
2a dalis (nauja)

2a. suvokia, kad, atsižvelgiant į nacionalinių socialinio draudimo sistemų ir darbo teisės 
pokyčius ir su tuo susijusias išlaidas, lankstumo ir užimtumo garantijų koncepcija 
gali būti įgyvendinta tik ilguoju laikotarpiu;

Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 85
2b dalis (nauja)

2b. vis dėlto mano, kad ir įmanoma, ir pageidautina šią sąvoką pateikti kaip 
orientacinių principų rinkinį ES lygiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 86
2b dalis (nauja)

2b. todėl mano, kad Komisijos pasiūlyti lankstumo ir užimtumo garantijų variantai 
pernelyg vienpusiškai aiškinami, nes juose neatsižvelgiama į su šiomis priemonėmis 
susijusias išlaidas; todėl reikalauja, kad Komisija atliktų šių variantų sąnaudų ir 
naudos analizę;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 87
3 dalis

3. pabrėžia, kad Europos lankstumo ir užimtumo garantijų strategijoje reikėtų labiau 
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atsižvelgti į empirinius duomenis apie valstybėse narėse vykdytų lankstumo ir 
užimtumo garantijų reformų rezultatus; pažymi, kad „lankstumo ir užimtumo 
garantijų“ reformos buvo pagrįstos mintimi, kad eilinių darbuotojų apsaugos lygio 
sumažinimas mainais už tam tikrą nedidelį netipinių darbuotojų apsaugos 
padidinimą leistų užtikrinti, kad tai bus vienodai naudinga abiem pusėms, nes būtų 
sumažintas pavojingas darbas, nors ši mintis kol kas nerealizuota netgi tokiose 
„pavyzdinėse“ šalyse kaip Danija ir Nyderlandai; pažymi, kad šiek tiek naudos iš 
didelio apsaugos sumažinimo gavo palyginti mažiau lanksčiai dirbančių žmonių nei 
„normaliai“ dirbančių, kurių daug daugiau;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 88
3a dalis (nauja)

3a. pažymi, kad mažose įmonėse ir amatininkų įmonėse įdarbinimo perspektyvos labai 
priklausomos nuo jų reguliavimo ir mokestinės aplinkos pokyčių; taip pat pabrėžia, 
kad darbo santykiai šiose įmonėse specifiniai, pagrįsti tiesioginiu darbdavio ir 
darbuotojo santykiu, susitapatinimu su verslo projektu per žinių perdavimą ir savais 
socialinio dialogo metodais; todėl reikalauja, kad Europos ir nacionalinėse 
lankstumo ir imtumo garantijų įgyvendinimo strategijose būtų veiksmingai 
atsižvelgta į šią įmonių specifiką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 89
3a dalis (nauja)

3a. pažymi, kad socialinės apsaugos sistemos atlieka svarbų vaidmenį pašalinant 
lankstesnės darbo rinkos keliamus pavojus; todėl mano, kad labai svarbu, jog 
valstybės narės pritaikytų savo socialinės apsaugos sistemas taip, kad būtų galima 
valdyti atskiriems darbuotojams kylančius pavojus, prisitaikyti prie naujų pavojų ir 
tapti imlesnėmis; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 90
3b dalis (nauja)

3b. su dideliu susirūpinimu pažymi, kad nors Komisijos komunikate teigiama, kad 
siekiama skatinti lygčių lygybę, jame visiškai neatsižvelgiama į Komisijos 
komunikate „Moterų ir vyrų lygybės gairės“ (COM(2006)0092) nustatytus 
įsipareigojimus ir pareigas; kritikuoja, kad esamų ES teisės aktų dėl lyčių lygybės 
skatinimo uždaviniai kol kas nepasiekti ir kad pajamų skirtumas tarp lyčių, būtinų 
sąlygų derinti darbinį ir šeiminį gyvenimą nebuvimas ir viešųjų vaikų globos įstaigų 
trūkumas lieka pagrindinė Europos darbuotojų patiriama problema;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 91
4 dalis

4. todėl mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijos yra netinkamas būdas 
kovoti su pavojingu darbu ir mažinti nedarbą; pabrėžia, kad didelės užimtumo 
garantijos ir darbo vietų apsauga pagrįstos pagrindine darbuotojų teise būti 
saugomiems nuo neteisėto atleidimo iš darbo; pabrėžia, kad darbo vietų apsauga ir 
užimtumo garantijos turi būti išsaugotos ir kaip naudinga bendros pokyčių 
numatymo ir užimtumo stabilumo ir tęstinumo skatinimo politikos priemonė; 
pažymi, kad tokios priemonės kaip išankstinis pranešimas leidžia derinti tam tikrą 
esamos darbo vietos apsaugą su darbuotojų parengimu darbo vietos pakeitimui; 
mano, kad tai daug geresnis metodas nei leisti žmonėms tapti bedarbiais ir vėliau, 
po tam tikro nedarbo periodo, juos „aktyvinti“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 92
4 dalis

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų, kaip suderintų rinkinių, 
kurių pagrindu artimai konsultuojamasi su socialiniais partneriais, dalims (išbraukta);

Or. de
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Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 93
4 dalis

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų, kaip suderintų rinkinių, 
kurių pagrindu artimai konsultuojamasi su visais suinteresuotais subjektais, dalims, 
tačiau pabrėžia, kad bet koks bandymas padidinti lankstumą, jei tik to nepaprašo 
darbuotojas, nepasiekus kompromiso su socialiniais partneriais arba nepasiūlius 
aiškios kompensacijos už didesnį lankstumą gali (išbraukta) sumažinti saugumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 94
4 dalis

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų, kaip suderintų rinkinių, 
kurių pagrindu artimai konsultuojamasi su socialiniais partneriais, dalims, tačiau 
pabrėžia, kad bet kokiems bandymams padidinti lankstumą nepasitarus su socialiniais 
partneriais ir nepasiekus plataus sutarimo visuomenėje, kartu nepasiūlius 
ekonominių kompensuojamųjų priemonių, galinčių padėti sukurti daug naujų 
darbo vietų, lemta žlugti;

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 95
4 dalis

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų; pabrėžia, kad valstybėse 
narėse, kuriose didelės užimtumo garantijos yra kliūtis įsidarbinti arba trukdo 
greitai reaguoti į kintančias ekonomines aplinkybes, lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategija turėtų šias problemas spręsti per skaidrų dialogą su visais 
socialiniais partneriais, laikantis nacionalinių papročių ir praktikos, kurioje 
lankstumas ir užimtumo garantijos turėtų vienas kitą papildyti, tačiau bet koks 
bandymas padidinti lankstumą nepasiekus kompromiso su socialiniais partneriais arba 
nepasiūlius aiškios kompensacijos už didesnį lankstumą gali tiesiog sumažinti 
saugumą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 96
4 dalis

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų, kaip suderintų rinkinių, 
kurių pagrindu artimai konsultuojamasi su socialiniais partneriais, dalims, tačiau 
pabrėžia, kad bet koks bandymas padidinti lankstumą nepasiekus kompromiso su 
socialiniais partneriais arba neįvertinus naujų taikytinų priemonių poveikio ir 
padarinių gali tiesiog sumažinti saugumą;

Or. es

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 97
4 dalis

4. mano, kad lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose didžiausias dėmesys turi būti 
skiriamas toms sritims, kuriose slypi daugiausia problemų, kaip suderintų rinkinių, 
kurių pagrindu artimai konsultuojamasi su socialiniais partneriais, dalims (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 98
4a dalis (nauja)

4a. prieštarauja tam, kad būtų sukurtas Komisijos siūlomas naujas rodiklis dėl 
„užimtumo apsaugos teisės aktų griežtumo“, kuris yra bereikšmis siekiant 
gyvybingos Europos užimtumo strategijos; primygtinai prašo, kad Komisija geriau 
pateiktų pasiūlymą dėl tam tikro skaičiaus susintetintų kokybinių rodiklių, susijusių 
su darbo kokybe, kurie papildytų esamus rodiklius, dėl kurių jau susitarta 
įgyvendinant 2001 m. Laekene pradėtą užimtumo gairių reformą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 99
4a dalis (nauja)

4a. tvirtai įsitikinęs, kad bet kokių formų darbo santykiuose turėtų būti užtikrintos 
pagrindinės teisės, nepaisant konkretaus darbo santykių statuso;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 100
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama lanksčios darbo rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio 
mokymo ir perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio 
amžiaus darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką 
kliūtis; šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos 
politiką, kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia 
itin svarbų naujų technologijų vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir primena 
naujas siūlomas lankstumo formas, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl 
nuotolinio darbo, ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo; 
(išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 101
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su išliekančiu dideliu 
nedarbo lygiu, pavojingų darbo formų gausėjimu, darbuotojų teisių ir socialinės 
apsaugos vengimu ir kvalifikuotų ir kompetentingų darbuotojų pasiūla ir šie
klausimai turėtų būti svarbiausi 2008 m. redakcijos Europos (išbraukta) užimtumo 
strategijoje; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama imlios darbo rinkos kūrimui, 
gerinant darbo kokybę ir propaguojant „gero darbo“ darbotvarkę, keliant mokymo 
lygį ir plėtojant profesinio mokymo ir perkvalifikavimo programas; didinant lyčių 
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lygybę ir moterų, migrantų, vyresnio amžiaus darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai 
remtinų grupių integraciją į darbo rinką; šalinant laisva valia pasirinkto profesinio ir 
geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos politiką, kuri leistų paspartinti 
perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia itin svarbų naujų technologijų 
vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir šiuo klausimu primena naujas 
siūlomas lankstumo formas, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio 
darbo, ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo; nepritaria 
Komisijos pasiūlytam skirstymui į „saviškius“ ir „pašaliečius“;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 102
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama lanksčios darbo rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio 
mokymo ir perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio 
amžiaus darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką 
kliūtis; šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, skatinant garantuotą 
perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia itin svarbų naujų technologijų 
vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir primena naujas siūlomas lankstumo 
formas, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio darbo, ne visos darbo 
dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo; nepritaria Komisijos pasiūlytam 
skirstymui į „saviškius“ ir „pašaliečius“;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 103
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama lanksčios darbo rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant galimybes 
atlikti gamybinę praktiką, profesinio mokymo ir perkvalifikavimo programas; 
vykdant veiksmingą kovos su diskriminacija politiką ir naikinant moterų, migrantų, 
vyresnio amžiaus darbuotojų, jaunimo ir kitų diskriminuojamų grupių integracijos į 
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darbo rinką kliūtis; šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią 
darbo rinkos politiką, kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į 
naują; pabrėžia itin svarbų naujų technologijų vaidmenį mokymui ir profesiniam 
mokymui ir primena naujas siūlomas lankstumo formas, kurioms pritaria socialiniai 
partneriai, dėl nuotolinio darbo, ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio 
darbo; nepritaria Komisijos pasiūlytam skirstymui į „saviškius“ ir „pašaliečius“ ir 
nuomonei, kad užimtumo apsaugos teisės aktai būtinai lemia darbo rinkos 
susiskaidymą; įsitikinęs, kad, atvirkščiai, stipri darbo vietų apsauga yra prielaida 
užimtumo garantijoms;

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 104
5 dalis

5. tačiau mano, kad vienas iš pagrindinių klausimų, susijęs su ES ekonominiu ir 
socialiniu vystymusi, yra bendrovių konkurencingumas ir novatoriškumas ir kad šis 
klausimas turėtų būti svarbiausias Europos lankstumo ir užimtumo garantijų 
strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti teikiama lanksčios darbo rinkos 
kūrimui, skatinant lanksčius ir patikimus sutartinius susitarimus šiuolaikiškai 
organizuojant darbą ir  keliant mokymo lygį bei plėtojant profesinio mokymo ir 
perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką kliūtis; 
šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos politiką, 
kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia itin svarbų 
naujų technologijų vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir primena naujas 
siūlomas lankstumo formas, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio 
darbo, ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo; (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 105
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama profesinio ir geografinio judumo kliūčių pašalinimui ir lanksčios darbo 
rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio mokymo ir 
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perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką kliūtis; 
(išbraukta) kuriant aktyvią darbo rinkos politiką, kuri leistų paspartinti perėjimą iš 
ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia itin svarbų naujų technologijų vaidmenį 
mokymui ir profesiniam mokymui ir primena naujas siūlomas lankstumo formas, 
kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio darbo, ne visos darbo dienos 
darbo ir terminuoto laikotarpio darbo (išbraukta);

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 106
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama lanksčios darbo rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio 
mokymo ir perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio 
amžiaus darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką 
kliūtis; šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos 
politiką, kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia 
itin svarbų naujų technologijų vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir primena 
naujas siūlomas lankstumo formas, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl 
nuotolinio darbo, ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo; 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 107
5 dalis

5. tačiau mano, kad didžiausios problemos ES yra susijusios su kvalifikuotų ir lengvai 
prisitaikančių darbuotojų pasiūla ir šis klausimas turėtų būti svarbiausias Europos 
lankstumo ir užimtumo garantijų strategijose; pabrėžia, kad pirmenybė turėtų būti 
teikiama lanksčios darbo rinkos kūrimui, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio 
mokymo ir perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio 
amžiaus darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką 
kliūtis; šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos 
politiką, kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia 
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itin svarbų naujų technologijų vaidmenį mokymui ir profesiniam mokymui ir svarbų 
naujų lankstumo formų, kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio darbo, 
ne visos darbo dienos darbo ir terminuoto laikotarpio darbo, vaidmenį pirmiau 
minėtas socialiai remtinas grupes ir ilgalaikius bedarbius integruojant į darbo 
rinką;

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 108
5 dalis

5. tačiau mano, kad (išbraukta) pirmenybė turėtų būti teikiama lanksčios darbo rinkos 
kūrimui panaikinant biurokratiją, per didelį reguliavimą ir per didelę painiavą 
darbo teisėje ir sukuriant skaidrią, užimtumui palankią darbo teisės sistemą su 
patikimomis taisyklėmis, orientuotomis į verslo praktiką, dėl darbo santykių 
užmezgimo ir nutraukimo, keliant mokymo lygį ir plėtojant profesinio mokymo ir 
perkvalifikavimo programas; naikinant moterų, migrantų, vyresnio amžiaus 
darbuotojų, jaunimo ir kitų socialiai remtinų grupių integracijos į darbo rinką kliūtis; 
šalinant profesinio ir geografinio judumo kliūtis, kuriant aktyvią darbo rinkos politiką, 
kuri leistų paspartinti perėjimą iš ankstesnės darbo vietos į naują; pabrėžia itin svarbų 
kvalifikuotų ir gebančių prisitaikyti darbuotojų ir naujų technologijų vaidmenį 
mokymui ir profesiniam mokymui ir primena naujas siūlomas lankstumo formas, 
kurioms pritaria socialiniai partneriai, dėl nuotolinio darbo, ne visos darbo dienos 
darbo ir terminuoto laikotarpio darbo (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 109
5a dalis (nauja)

5a. todėl siūlo, kad Komisija iki 2007 m. gruodžio mėn. išnagrinėtų galimybę atkelti 
pereinamųjų priemonių, trukdančių darbuotojų iš aštuonių naujų valstybių narių 
laisvam judėjimui, panaikinimo datą į 2009 m. sausio 1 d.; pabrėžia, kad judumo 
kliūčių pašalinimas 2008 m. pabaigoje būtų svarbi politinė žinia, patvirtinanti 
Europos Sąjungos įsipareigojimą daryti viską, kad pagerėtų darbuotojų geografinis 
ir profesinis judumas; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 110
5a dalis (nauja)

5a. įsitikinęs, kad Komisija, be tokių rodiklių kaip EBPO sukurtas užimtumo apsaugos 
teisės aktų indeksas, turėtų naudoti ir rodiklius, susijusius su darbo kokybe, 
investicijomis į darbuotojų kvalifikaciją, darbo vietos ir sutarčių  pavojingumo ir 
neužtikrintumo lygiu ir perėjimu nuo netipinių prie nuolatinių sutarčių, kad būtų 
galima stebėti lankstumo ir užimtumo garantijų politikos veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 111
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad 
tokie principai turėtų apimti:

• pagrindines visų de facto darbuotojų teises, nepaisant jų konkretaus darbo 
santykių statuso,

• atitinkamas nuobaudas ir traukimą atsakomybėn už teisės pažeidimus ar 
netinkamą įgyvendinimą,

• vienodą atlyginimą už vienodą darbą toje pačioje vietoje,
• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su pavojingu darbu ir darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis 

veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos 

išlaikymo garantijų prie užimtumo garantijų,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, 

kūrimą,
• makroekonominius augimo ir daugiau bei geresnių darbo vietų kūrimo 

pagrindus,
• socialinio dialogo ir socialinės partnerystės vaidmens formuojant, derinant 

ir įgyvendinant lankstumo ir užimtumo garantijų bei su tuo susijusią 
politiką stiprinimą,
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• „gerų“ darbo sąlygų ir „kokybiškų“ darbo vietų suteikimo darbotvarkę, 
• darbo teisės institucijas, skatinančias ir stiprinančias užimtumo apsaugą, 

ir didelių užimtumo garantijų darbotvarkę;

Or. xm

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 112
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą užimtumo gairių principų rinkinį kitiems 3 metams, kuris būtų grindžiamas 
„gero darbo“ skatinimu, kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio 
stiprinimu; pabrėžia, kad tokie principai turėtų apimti:

• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį, kuris susijęs su 
kokybės, sveikatos, saugos ir gerovės darbe skatinimu ir nuolatinės darbo 
sutarties atgaivinimu, darbu visą darbo dieną, aukštu socialinės apsaugos lygiu 
ir darbuotojų teisėmis kaip bendru europiniu standartu, 

• kovos su pavojingu darbu ir darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir imlios darbo rinkos su aukšto lygio 

darbo vietos ir užimtumo apsauga skatinimą,
• darbinio ir asmeninio gyvenimo derinimo skatinimą per naują europinį darbo 

laiko standartą, grindžiamą trumpesniu kolektyviniu užimtumu visą darbo 
dieną, 

• darbdavių, darbuotojų organizacijų ir profesinių sąjungų partnerystę 
administruojant pokyčius,

• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, stiprinant kolektyvinių sutarčių ir socialinio 

dialogo vaidmenį ir aprėptį konsultuojantis su socialiniais partneriais, kūrimą,
• naujų socialinių teisių ir socialinės apsaugos stiprinimą, siekiant paremti 

kritinius perėjimus iš vienos darbovietės į kitą per žmogaus gyvenimą, kad būtų 
užkirstas kelias pajamų netekimo pavojui ir kitiems gyvenimo pavojams ir 
suteikta galimybė išlaikyti ir įgyti teises į pensiją, sveikatos draudimą ir t. t. šių 
perėjimų iš vienos darbovietės į kitą metu, ir

• makroekonominius tvaraus vystymosi, darnaus augimo ir daugiau bei geresnių 
darbo vietų kūrimo pagrindus;

Or. en



AM\685022LT.doc 39/82 PE394.075v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Agnes Schierhuber

Pakeitimas 113
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad 
tokie principai turėtų apimti:

• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su (išbraukta) darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos 

išlaikymo garantijų prie užimtumo garantijų,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, 

kūrimą,
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 114
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad 
tokie principai turėtų apimti:

• • kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su (išbraukta) darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą (išbraukta),
• esminę darbo vietos išlaikymo garantijų ir užimtumo garantijų lygybę,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, 

kūrimą,
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;
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Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 115
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio vertybių stiprinimu; 
pabrėžia, kad tokie principai turėtų apimti:
• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su pavojingu darbu ir darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos išlaikymo 

garantijų prie užimtumo garantijų,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, kūrimą 

pagal nacionalinius papročius ir praktiką,
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 116
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų bendrus 
lankstumo ir užimtumo garantijų principus, kurie būtų grindžiami kokybiško 
užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad tokie 
principai turėtų apimti:
• makroekonominius augimo ir daugiau bei geresnių darbo vietų kūrimo pagrindus,
• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su pavojingu darbu ir darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą didinant darbo vietos garantijas ir gerinant 
užimtumo garantijas,
• poreikį užtikrinti aukšto lygio socialinę apsaugą, įskaitant dosnias nedarbo 
pašalpas visiems atitinkamiems darbuotojams, derinant su aktyvia darbo rinkos 
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politika ir mokymusi visą gyvenimą,
• partnerystę administruojant pokyčius, taip pat ir regioniniu bei socialiniu lygiu,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, kūrimą,
• socialinio dialogo ir socialinės partnerystės vaidmenį formuojant ir įgyvendinant 
lankstumo ir užimtumo garantijų bei kitą su tuo susijusią politiką, valdžiai visiškai 
gerbiant socialinių partnerių autonomiškumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 117
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad 
tokie principai turėtų apimti:
• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su išnaudotojišku darbu ir darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis 
veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos išlaikymo 
garantijų prie užimtumo garantijų,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• investicijas į mokymąsi visą gyvenimą,
• lygių galimybių visiems, nepaisant amžiaus, skatinimą (kova su jaunimo ir 
pagyvenusių žmonių nedarbu),
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais ir 
pilietine visuomene, atstovaujančia atstumtosioms grupėms, kūrimą,
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 118
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų geriau 
suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, kuris būtų grindžiamas 
kokybiško užimtumo kūrimu ir Europos socialinio modelio stiprinimu; pabrėžia, kad 
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tokie principai turėtų apimti:

• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• lanksčių ir patikimų sutarčių skatinimo veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos 

išlaikymo garantijų prie užimtumo garantijų,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• nacionalinių įgyvendinimo planų, konsultuojantis su socialiniais partneriais, 

kūrimą,
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 119
6 dalis

6. todėl siūlo, kad Europos Vadovų Taryba 2007 m. gruodžio mėn. patvirtintų Komisijos 
pasiūlytą suderintą lankstumo ir užimtumo garantijų principų rinkinį, papildytą taip, 
kad apimtų:

• kvalifikuotos ir lengvai prisitaikančios darbo jėgos poreikį,
• kovos su (išbraukta) darbo, esant piktnaudžiavimui, praktikomis veiksmus,
• darbo rinkos susiskaidymo panaikinimą ir perėjimą nuo darbo vietos 

išlaikymo garantijų prie užimtumo garantijų,
• partnerystę administruojant pokyčius,
• lyčių lygybę ir lygias galimybes visiems,
• (išbraukta),
• makroekonominius augimo ir darbo vietų kūrimo pagrindus;

Or. de

Pakeitimą pateikė Georgios Toussas

Pakeitimas 120
6a dalis (nauja)

6a. reikalauja panaikinti pavojingą darbą, darbą ne visą darbo dieną arba terminuotą ir 
laikiną darbą ir skatinti stabilų darbą, darbą visą darbo dieną ir nuolatinį darbą, 
sumažinti darbo laiką iki septynių valandų per dieną, penkių dienų per savaitę ir 35 
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valandų per savaitę ir padidinti darbo užmokestį, užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo 
atleidimo iš darbo, stipresnį valstybinį ir universalųjį socialinį draudimą ir rūpybą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Georgios Toussas

Pakeitimas 121
6b dalis (nauja)

6b. reikalauja garantuoti, sustiprinti ir pagerinti užimtumo apsaugos sistemas –
padidinti pašalpas bent iki 80 proc. bazinio darbo užmokesčio ir mokėti jas už visą 
nedarbo laikotarpį, nedarbo laikotarpius įskaityti pensijoms, šeimoms su 
išlaikytiniais vaikais skirti papildomai valstybės paramos, užtikrinti, kad bedarbių 
vaikai būtų laisvai priimami į valstybinius lopšelius, vaikų globos centrus, imtis 
specialių priemonių bedarbėms moterims, jaunimui ir specialių poreikių žmonėms 
apsaugoti; 

Or. el

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 122
7 dalis

7. pabrėžia, kad kai ES turi tam tikrą kompetenciją užimtumo ir socialinės politikos 
srityje ir primena valstybėms narėms ir Komisijai apie jų atsakomybę užtikrinant tam 
tikras teises ES lygiu; pabrėžia, kad Europos teisės aktai papildo nacionalines darbo 
rinkos taisykles ir yra svarbi darbuotojų teisių užtikrinimo sudedamoji dalis; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 123
7 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 124
7 dalis

7. pabrėžia ES kompetenciją užimtumo ir socialinės politikos srityje ir primena 
valstybėms narėms ir Komisijai apie jų atsakomybę užtikrinant teises ES lygiu 
(išbraukta); 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 125
7 dalis

7. pabrėžia valstybių narių kompetenciją užimtumo ir socialinės politikos srityje ir 
subsidiarumo bei proporcingumo principus; primena valstybėms narėms ir Komisijai 
apie jų atsakomybę užtikrinant teises ES lygiu (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 126
7 dalis

7. pabrėžia pagrindinę valstybių narių kompetenciją užimtumo ir socialinės politikos 
srityje (išbraukta); pabrėžia, kad Europos teisės aktai tik papildo nacionalines darbo 
rinkos taisykles (išbraukta); 

Or. de

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 127
7a dalis (nauja)

7a. ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti teisinei savarankiškai 
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dirbančių žmonių, mažų verslo įmonių ir MVĮ padėčiai, nes joms būdinga didelė 
ekonominė priklausomybė nuo klientų, ir svarstant, kaip darbo teisę būtų galima 
padaryti lankstesnę, kartu apsvarstyti tinkamiausius teisėkūros būdus, galinčius 
padidinti jų socialinės apsaugos lygį; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 128
7a dalis (nauja)

7 a. pabrėžia subsidiarumo principo svarbą; pabrėžia, kad valstybėms narėms reikia šiek 
tiek veiksmų laisvės, kad jos galėtų rasti apsaugos poreikio ir lankstumo poreikio 
pusiausvyrą pagal tuo metu jų nacionalinėje darbo rinkoje esančias sąlygas ir 
tradicijas; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 129
8 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 130
8 dalis

8. dėl to ragina patvirtinti Agentūrų darbo direktyvą, pagrįstą vienodo požiūrio ir 
vienodo atlyginimo principu, ir patobulinti Europos darbų tarybų direktyvą ir geriau 
įgyvendinti Darbuotojų komandiravimo direktyvą;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 131
8 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 132
8 dalis

8. dėl to ragina veiksmingiau įgyvendinti visus užimtumo teisės aktus;

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 133
8 dalis

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 134
8 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 135
8a dalis (nauja)

8a. reikalauja persvarstytą Darbo laiko direktyvą suderinti su darbinio ir privataus 
gyvenimo derinimo tikslu, kuriam, be kitų dalykų, reikia:
– aiškiai nustatyti maksimalią darbo savaitę ES lygiu (kol kas sumažinti nuo 
dabartinio 48 valandų per savaitę lygio iki 40 valandų, dabartinėje direktyvoje 
panaikinti visas esamas išimtis ir spragas), taip paskatinant valstybes nares 
sumažinti darbo laiką nacionaliniu lygiu; 
– nustatyti darbo ne visą darbo dieną normas, kad tiems, kurie nori dirbti ne visą 
darbo dieną, toks darbas (15–25 valandos per savaitę) būtų suteiktas tik motyvuotai 
ir tik su socialinėmis garantijomis;
– darbą visą darbo dieną ir darbą ne visą darbo dieną laikyti lygiaverčiu – mokėti 
vienodą valandinį užmokestį, suteikti vienodas teises į švietimą ir mokymąsi visą 
gyvenimą, vienodas karjeros galimybes ir socialinę apsaugą;
– panaikinti visas galimybes netaikyti direktyvos ir užtikrinti, kad ETT sprendimai 
būtų visiškai vykdomi (pvz., laikas, praleistas budint darbo vietoje, turi būti laikomas 
dirbtu laiku, kompensuojamasis poilsis turi būti suteiktas iškart po budėjimo); 

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 136
9 dalis

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors 
įvairiose valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš 
darbuotojų saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia 
nesąžiningą įmonių konkurenciją; ragina Komisiją kovoti su nedeklaruotu darbu 
konkrečiai per veiksmingesnį nacionalinių darbo inspekcijų koordinavimą
(išbraukta) ir ragina aktyviai nacionaliniu lygiu koordinuoti susijusių viešųjų ir 
privačių organizacijų veiksmus ir, siekdamas kovoti su mokestinių pajamų mažėjimu, 
ragina valstybes nares taikyti novatoriškus metodus, grindžiamus rodikliais ir 
gairėmis, kurie būdingi konkretiems verslo sektoriams;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 137
9 dalis

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors 
įvairiose valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš 
darbuotojų saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia 
nesąžiningą įmonių konkurenciją; ragina valstybes nares kovoti su nedeklaruotu darbu 
sukuriant nacionalinių darbo inspekcijų ir (arba) profesinių sąjungų koordinavimo ir 
administracinio bendradarbiavimo Europos platformą; tvirtai pabrėžia nacionalinės 
valdžios institucijų galias atlikti priežiūrą, dėl kurių Komisija ne kartą abejojo, 
tačiau kurias ką tik, 2007 m. liepos 18 d., patvirtino Europos Teisingumo Teismas 
(byloje C-490/04); ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų aktyviai nacionaliniu lygiu 
koordinuojami susijusių viešųjų ir privačių organizacijų veiksmai ir, siekdamas kovoti 
su mokestinių pajamų mažėjimu, ragina valstybes nares taikyti novatoriškus metodus, 
grindžiamus rodikliais ir gairėmis, kurie būdingi konkretiems verslo sektoriams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Agnes Schierhuber

Pakeitimas 138
9 dalis

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors 
įvairiose valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš 
darbuotojų saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia 
nesąžiningą įmonių konkurenciją; ragina Komisiją kovoti su nedeklaruotu darbu 
sukuriant nacionalinių darbo inspekcijų ir (arba) socialinių partnerių koordinavimo 
Europos platformą ir ragina aktyviai nacionaliniu lygiu koordinuoti susijusių viešųjų ir 
privačių organizacijų veiksmus ir, siekdamas kovoti su mokestinių pajamų mažėjimu, 
ragina valstybes nares taikyti novatoriškus metodus, grindžiamus rodikliais ir 
gairėmis, kurie būdingi konkretiems verslo sektoriams;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 139
9 dalis

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors 
įvairiose valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš 
darbuotojų saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia 
nesąžiningą įmonių konkurenciją (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 140
9 dalis

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors 
įvairiose valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš 
darbuotojų saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia 
nesąžiningą įmonių konkurenciją; (išbraukta) ragina aktyviai nacionaliniu lygiu 
koordinuoti susijusių viešųjų ir privačių organizacijų veiksmus ir, siekdamas kovoti su 
mokestinių pajamų mažėjimu, ragina valstybes nares taikyti novatoriškus metodus, 
grindžiamus rodikliais ir gairėmis, kurie būdingi konkretiems verslo sektoriams;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 141
9 dalis

9. ragina atnaujinti kovą su nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors 
įvairiose valstybėse narėse paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš 
darbuotojų saugumą, kenkia vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia 
nesąžiningą įmonių konkurenciją; ragina Komisiją remti pažangiausios patirties 
mainus ir valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su nedeklaruotu darbu 
(išbraukta);

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 142
9 dalis

9. ragina valstybes nares kovoti – užtikrinant galiojančių teisės aktų vykdymą – su 
nedeklaruotu darbu ir šešėline ekonomika, kuri, nors įvairiose valstybėse narėse 
paplitusi skirtingu mastu, kenkia ekonomikai, atima iš darbuotojų saugumą, kenkia 
vartotojams, mažina pajamas iš mokesčių ir lemia nesąžiningą įmonių konkurenciją 
(išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 143
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios 
užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamos 
darbuotojų teisės, dalį, skatinant stiprias sąjungas ir kolektyvines derybas; pabrėžia 
poreikį atsižvelgti į kolektyvinių derybų apimties stoką ir skatina išplėsti kolektyvines 
derybas ir socialinį dialogą – įskaitant tarptautinį dialogą ir sektorių dialogą – kad jie 
apimtų profesinį mokymą, darbo organizavimą ir su pokyčių numatymu, 
restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias problemas; ragina Komisiją socialiniams 
partneriams suteikti techninę ir finansinę pagalbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 144
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant visus suinteresuotus subjektus ir kaip 
įtraukiančios užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to 
užtikrinamas suderinimas, dalį skatinant stiprias sąjungas ir kolektyvines derybas, kur 
tokia praktika taikoma; pabrėžia poreikį atsižvelgti į kolektyvinių derybų apimties 
stoką ir skatina išplėsti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą – įskaitant tarptautinį 
dialogą ir sektorių dialogą – kad jie apimtų profesinį mokymą, darbo organizavimą ir 
su restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias problemas; ragina Komisiją socialiniams 
partneriams suteikti techninę ir finansinę pagalbą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 145
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios 
užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamas 
suderinimas, dalį, skatinant stiprias sąjungas ir kolektyvines derybas; pabrėžia poreikį 
atsižvelgti į kolektyvinių derybų apimties stoką ir į būtinybę užtikrinti teisę jungtis į 
asociacijas ir teisę į veiksmingą profesinių sąjungų veiklą; skatina išplėsti 
kolektyvines derybas ir socialinį dialogą – įskaitant tarptautinį dialogą ir sektorių 
dialogą – kad jie apimtų profesinį mokymą, darbo organizavimą ir su 
restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias problemas; ragina Komisiją socialiniams 
partneriams suteikti techninę ir finansinę pagalbą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 146
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios 
užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamas 
suderinimas, dalį, skatinant stiprias sąjungas, darbdavių asociacijas ir kolektyvines 
derybas; tvirtai pabrėžia principą, kad darbuotojai ir darbdaviai turėtų patys spręsti, 
kokius klausimus aptarti socialinio dialogo metu; atsižvelgdamas į tai, 
rekomenduoja, kad socialiniai partneriai atsižvelgtų į kolektyvinių derybų apimties 
stoką, ir skatina išplėsti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą – įskaitant tarptautinį 
dialogą ir sektorių dialogą – kad jie apimtų profesinį mokymą, darbo organizavimą ir 
su restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias problemas; ragina Komisiją socialiniams 
partneriams suteikti techninę ir finansinę pagalbą;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 147
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios 
užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamas 
suderinimas, dalį, skatinant (išbraukta) kolektyvines sutartis; pabrėžia poreikį 
atsižvelgti į kolektyvinių derybų apimties stoką ir skatina išplėsti kolektyvines derybas 
ir socialinį dialogą – įskaitant tarptautinį dialogą ir sektorių dialogą – kad jie apimtų 
profesinį mokymą, darbo organizavimą ir su restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias
problemas; ragina Komisiją socialiniams partneriams suteikti techninę ir finansinę 
pagalbą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 148
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios 
užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamas 
suderinimas, dalį, skatinant (išbraukta) kolektyvines derybas; pabrėžia poreikį 
atsižvelgti į kolektyvinių derybų apimties stoką ir skatina išplėsti kolektyvines derybas 
ir socialinį dialogą pagal nacionalinę teisę – įskaitant tarptautinį dialogą ir sektorių
dialogą – kad jie apimtų profesinį mokymą, darbo organizavimą ir su 
restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias problemas (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Georgios Toussas

Pakeitimas 149
10 dalis

10. mano, kad sąvokos „socialiniai partneriai“ ir „socialinė partnerystė“ ypač 
konservatyvios, nemokslinės ir anachroniškos; šia sąvoka siekiama manipuliuoti 
darbuotojų judėjimu ir ji lemia darbuotojų klasės pasitraukimą ir paaukojimą dėl 
pelno ir jo politinių apraiškų;

Or. el
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 150
10 dalis

10. mano, kad pasitikėjimo ir dialogo vystymo aplinką galima sukurti į nacionalinių 
politikos krypčių derinimą įtraukiant socialinius partnerius ir kaip įtraukiančios 
užimtumo sistemos, kurioje yra aukštas pasitikėjimo lygis ir dėl to užtikrinamas 
suderinimas, dalį, skatinant stiprias sąjungas ir kolektyvines derybas; (išbraukta)
skatina išplėsti kolektyvines derybas ir socialinį dialogą – įskaitant tarptautinį dialogą 
ir sektorių dialogą – kad jie apimtų profesinį mokymą, darbo organizavimą ir su 
restruktūrizavimu ir perkėlimu susijusias problemas (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 151
10a dalis (nauja)

10a. primena, kad nėra tokios lankstumo ir užimtumo garantijų sistemos, kuri tiktų 
visiems, ir kad kiekviena valstybė narė turėtų savo lankstumo ir užimtumo garantijų 
sistemas kurti atsižvelgdamos į savo specifiką ir nacionalines tradicijas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 152
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendraisiais principais, kurie yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad lankstumas 
ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams tinkamai prisitaikyti prie 
naujos tarptautinės padėties, kurioje stipri konkurencija su besivystančių šalių 
ekonomika, kartu išlaikant aukštą socialinės apsaugos lygį, socialinio draudimo 
išmokas ir nedarbo pašalpas, sveikatos apsaugą ir saugumo užtikrinimą, aktyvią
darbo rinkos politiką ir mokymo ir (arba) mokymosi visą gyvenimą galimybes; be to, 
pabrėžia, kad periodiškai vyksta veiksmingos kolektyvinės derybos trišalėse 
struktūrose su stipriais ir atstovaujančiais socialiniais partneriais, taip pat pabrėžia, kad 
yra būtina pakankama socialinė parama ir visuotinė galimybė naudotis socialinėmis, 
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pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros, paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad 
tokio lygio socialinės apsaugos garantavimas gali prisidėti prie darbo judumo ir 
struktūrinių pokyčių, nes taip didėja noras rizikuoti; 

Or. es

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 153
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendraisiais principais, kurie yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad lankstumas 
ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie aukšto 
socialinės apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir nedarbo pašalpų, sveikatos 
apsaugos ir saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos politikos ir mokymo ir (arba) 
mokymosi visą gyvenimą galimybių; be to, pabrėžia, kad periodiškai vyksta 
veiksmingos kolektyvinės derybos (išbraukta) su stipriais ir atstovaujančiais 
socialiniais partneriais, taip pat pabrėžia, kad yra būtina plati socialinė parama ir 
visuotinė galimybė naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų 
priežiūros, paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad darbuotojo saugumas gali prisidėti 
prie darbo judumo ir struktūrinių pokyčių, nes taip didėja noras rizikuoti; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 154
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendraisiais principais, kurie yra įvairių Europos socialinių modelių pamatas; mano, 
kad lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad 
lankstumas ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie 
aukšto socialinės apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir nedarbo pašalpų, 
sveikatos apsaugos ir saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos politikos ir 
mokymo ir (arba) mokymosi visą gyvenimą galimybių bei šiuolaikiškos ir skaidrios 
darbo teisės sistemos teikiamos naudos; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 155
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendraisiais principais, kurie yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad lankstumas 
ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie aukšto 
socialinės apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir nedarbo pašalpų, sveikatos 
apsaugos ir saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos politikos ir mokymo ir (arba) 
mokymosi visą gyvenimą galimybių; be to, pabrėžia, kad periodiškai vyksta 
veiksmingos kolektyvinės derybos (išbraukta) struktūrose su stipriais ir 
atstovaujančiais socialiniais partneriais, taip pat pabrėžia, kad yra būtina plati socialinė 
parama ir visuotinė galimybė naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų 
asmenų priežiūros, paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad darbuotojo saugumas gali 
prisidėti prie darbo judumo ir struktūrinių pokyčių, nes taip didėja noras rizikuoti; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 156
11 dalis

11. ragina valstybes nares gerinti savo socialinio draudimo sistemas, ypač tas, pagal 
kurias teikiamos nedarbo pašalpos; mano, kad socialinės apsaugos sistemos ir 
darbo teisė turėtų būti palankesnės pajamų rizikos, susijusios su perėjimais nuo 
vienos padėties prie kitos darbo rinkoje (pvz., pereinant nuo mokslo ir mokymų prie 
darbo santykių, nuo darbo santykių – prie mokslo, tolesnio mokymosi ir mokymosi 
visą gyvenimą ir, atvirkščiai, nuo darbo ne visą darbo dieną – prie darbo visą darbo 
dieną, nuo terminuoto darbo – prie nuolatinio, nuo darbo santykių – prie išėjimo į 
pensiją, ir t. t.), prevencijai; mano, kad toks požiūris turėtų būti papildytas 
kolektyvinėmis derybomis; be to, pabrėžia, kad periodiškai vyksta veiksmingos 
kolektyvinės derybos trišalėse struktūrose su stipriais ir atstovaujančiais socialiniais 
partneriais, taip pat pabrėžia, kad yra būtina plati socialinė parama ir visuotinė 
galimybė naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų priežiūros, 
paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad darbuotojo saugumas gali prisidėti prie darbo 
judumo ir struktūrinių pokyčių, nes taip didėja galimybės sklandžiai pereiti į kitą 
darbo vietą; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 157
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti suderinami su 
pagrindiniais ramsčiais, kurie yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad lankstumas 
ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie aukšto 
socialinės apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir nedarbo pašalpų, sveikatos 
apsaugos ir saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos politikos ir mokymo ir (arba) 
mokymosi visą gyvenimą galimybių; be to, pabrėžia, kad periodiškai vyksta 
veiksmingos kolektyvinės derybos trišalėse struktūrose su stipriais ir atstovaujančiais 
socialiniais partneriais, taip pat pabrėžia, kad yra būtina plati socialinė parama ir 
visuotinė galimybė naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų 
priežiūros, paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad darbuotojo saugumas gali prisidėti 
prie darbo judumo ir struktūrinių pokyčių, nes taip didėja noras rizikuoti; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 158
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendromis vertybėmis, kurios yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai gali sustiprinti vienas kitą ir kad 
lankstumas ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie 
naujų sąlygų – lankstesnių sutartinių susitarimų kartu su aukštu socialinės 
apsaugos lygiu, socialinio draudimo išmokomis ir nedarbo pašalpomis, sveikatos 
apsaugos ir saugumo užtikrinimu, aktyvia darbo rinkos politika ir mokymo ir (arba) 
mokymosi visą gyvenimą galimybėmis; be to, pabrėžia, kad kai kuriose šalyse 
sėkmingai periodiškai vyksta veiksmingos kolektyvinės derybos trišalėse struktūrose 
su stipriais ir atstovaujančiais socialiniais partneriais, taip pat pabrėžia, kad yra būtina 
plati socialinė parama ir visuotinė galimybė naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų 
išlaikomų asmenų priežiūros, paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad darbuotojo 
saugumas gali prisidėti prie darbo judumo ir struktūrinių pokyčių, nes taip didėja 
noras rizikuoti; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 159
11 dalis

11. pabrėžia, kad visi lankstumo ir užimtumo garantijų modeliai turėtų būti grindžiami 
bendraisiais principais, kurie yra Europos socialinio modelio pamatas; mano, kad 
lankstumo ir užimtumo garantijų reikalavimai sustiprina vienas kitą ir kad lankstumas 
ir užimtumo garantijos leidžia įmonėms ir darbuotojams prisitaikyti prie aukšto 
socialinės apsaugos lygio, socialinio draudimo išmokų ir nedarbo pašalpų, sveikatos 
apsaugos ir saugumo užtikrinimo, aktyvios darbo rinkos politikos ir mokymo ir (arba) 
mokymosi visą gyvenimą galimybių; be to, pabrėžia, kad periodiškai vyksta 
veiksmingos kolektyvinės derybos (išbraukta) su stipriais ir atstovaujančiais 
socialiniais partneriais, taip pat pabrėžia, kad yra būtina plati socialinė parama ir 
visuotinė galimybė naudotis socialinėmis, pvz., vaikų ir kitų išlaikomų asmenų 
priežiūros, paslaugomis; dar kartą pabrėžia, kad darbuotojo saugumas gali prisidėti 
prie darbo judumo ir struktūrinių pokyčių, nes taip didėja noras rizikuoti; pabrėžia, 
kad gerai suplanuotos darbo vietų apsaugos sistemos skatina verslo įmones 
investuoti į darbuotojų kvalifikaciją ir ieškoti naujoviškų ir našių persitvarkymo 
būdų, kurie didina vidinį lankstumą ir įmonės gebėjimą prisitaikyti; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 160
12 dalis

12. apgailestauja, kad Komisija taiko siaurą požiūrį lankstumo ir užimtumo garantijų 
atžvilgiu ir ragina Komisiją laikytis darbuotojų saugumo principo, aktyvios darbo 
rinkos politikos ir mokymosi visą gyvenimą ir į lankstumą ir užimtumo garantijas 
žvelgti platesniu Europos socialinio modelio aspektu; palankiai vertina pagrindinę 
Komisijos komunikate dėl lankstumo ir užimtumo garantijų daromą prielaidą, kad 
tuomet, kai „darbo visam gyvenimui“ perspektyva vis labiau tampa praeitimi, 
darbuotojams reikia didesnių užimtumo garantijų, o ne darbo vietos garantijų; 
pabrėžia, kad taip žmonėms užtikrinamas saugumas per didesnes ir naujas 
galimybes įsidarbinti;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ana Mato Adrover

Pakeitimas 161
12 dalis

12. (išbraukta) ragina Komisiją laikytis darbuotojų saugumo principo, skatinant plėtoti 
keturis strateginius jos komunikate nustatytus komponentus: aktyvią darbo rinkos 
politiką, mokymąsi visą gyvenimą, sutartinių susitarimų pokyčius ir socialinio 
draudimo sistemų pokyčius ir užimtumo garantijas žvelgti platesniu Europos 
socialinio modelio aspektu;

Or. es

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 162
12 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 163
12 dalis

12. apgailestauja, kad Komisija taiko siaurą požiūrį lankstumo ir užimtumo garantijų 
atžvilgiu ir ragina Komisiją laikytis „gero darbo“ principo, skatinančio darbo vietos 
ir užimtumo garantijų gerinimą darbuotojams, teisėmis grindžiamą požiūrį į aktyvią 
darbo rinkos politiką ir mokymąsi visą gyvenimą, ir į užimtumo kokybės ir 
darbuotojų gerovės gerinimą žvelgti platesniu Europos socialinio modelio aspektu;

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 164
12 dalis

12. ragina Komisiją įsipareigoti laikytis lanksčių ir patikimų sutartinių susitarimų, 
darbuotojų saugumo principo, aktyvios darbo rinkos politikos ir mokymosi visą 
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gyvenimą ir į lankstumą ir užimtumo garantijas žvelgti platesniu Europos socialinių 
modelių aspektu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 165
12 dalis

12. atkreipia dėmesį į Komisijos požiūrį lankstumo ir užimtumo garantijų atžvilgiu ir 
ragina Komisiją laikytis darbuotojų saugumo principo, aktyvios darbo rinkos politikos 
ir mokymosi visą gyvenimą ir į lankstumą ir užimtumo garantijas žvelgti platesniu 
Europos socialinio modelio aspektu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 166
12a dalis (nauja)

12a. labai apgailestauja, kad Komisijos komunikate apie lankstumą ir užimtumo 
garantijas kalbama tik darbo santykių kontekste; todėl reikalauja, kad viešoji 
politika, susijusi su lankstumu ir užimtumo garantijomis, skatindama verslo įmonių 
kūrimą ir perdavimą ir kitomis priemonėmis sudarytų sąlygas lengviau pereiti prie 
savisamdos, skatintų nepriklausomumą ir su tuo susijusį rizikavimą ir remtų 
savarankiškai dirbančių žmonių techninės ir vadybinės kvalifikacijos plėtojimą; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 167
12a dalis (nauja)

12a. pabrėžia, kad į švietimo ir mokymo priemones reikia įtraukti platesnę lankstumo ir 
užimtumo garantijų darbotvarkę ir pabrėžia, kad mokymasis visą gyvenimą turėtų 
sumažinti darbuotojų galimybių skirtumus ir turi prasidėti dar pradinio mokymo 
sistemoje;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 168
13 dalis

13. pabrėžia, kad kova su darbo rinkos susiskaidymu turi apimti pagrindines visų 
darbuotojų, nepaisant jų konkretaus darbo statuso, teisių nuostatas, tarp kurių turi būti: 
vienodos sąlygos, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir nuostatos dėl darbo ir 
poilsio laiko, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvių, teisių į kolektyvines 
derybas ir kolektyvinius veiksmus ir pabrėžia mokymo galimybių bei nuolatinės
įgytų teisių apsaugos, apimančios mokymo ir mokymosi laikotarpius, geresnes 
globos galimybes ir perėjimo nuo priklausomo prie savarankiško darbo laikotarpius ir 
kt., svarbą; primena, kad pagrindinių teisių ir darbo teisės tikslas yra ne išlaikyti 
darbuotojus toje pačioje darbo vietoje visą gyvenimą, o suteikti tinkamas gyvenimo ir 
darbo sąlygas;  

Or. de

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 169
13 dalis

13. pabrėžia, kad kova su darbo rinkos susiskaidymu turėtų apimti pagrindinių teisių 
suteikimą visiems darbuotojams, nepaisant jų konkretaus darbo statuso (išbraukta),
tarp kurių turi būti: vienodos sąlygos, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir 
nuostatos dėl darbo ir poilsio laiko, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvių, 
teisių į kolektyvines derybas, kolektyvinius veiksmus ir mokymo galimybių bei 
nuolatinė įgytų teisių apsauga, apimanti mokymo ir mokymosi, globos veiklos ir 
perėjimo nuo priklausomo prie savarankiško darbo laikotarpius ir kt.; primena, kad 
pagrindinių teisių ir darbo teisės tikslas yra ne išlaikyti darbuotojus toje pačioje darbo 
vietoje visą gyvenimą, o suteikti tinkamas gyvenimo ir darbo sąlygas; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 170
13 dalis

13. pabrėžia, kad kova su darbo rinkos susiskaidymu turi apimti pagrindines visų 
darbuotojų, nepaisant jų konkretaus darbo statuso, teisių nuostatas, tarp kurių turi būti: 
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vienodos sąlygos, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir nuostatos dėl darbo ir 
poilsio laiko, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvių, teisių į kolektyvines 
derybas, kolektyvinius veiksmus ir mokymo galimybių bei nuolatinė įgytų teisių 
apsauga, apimanti mokymo ir mokymosi, globos veiklos ir perėjimo nuo priklausomo 
prie savarankiško darbo laikotarpius ir kt.; primena, kad pagrindinių teisių ir darbo 
teisės tikslas yra (išbraukta) suteikti tinkamas gyvenimo ir darbo sąlygas, tinkamą 
atlyginimą ir socialinę apsaugą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 171
13 dalis

13. pabrėžia, kad kova su darbo rinkos susiskaidymu turi apimti pagrindines visų 
darbuotojų, nepaisant jų konkretaus darbo statuso, teisių nuostatas, tarp kurių turi būti: 
vienodos sąlygos, darbuotojų sveikatos ir saugumo apsauga ir nuostatos dėl darbo ir 
poilsio laiko, jungimosi į organizacijas ir atstovavimo laisvių, teisių į kolektyvines 
derybas, kolektyvinius veiksmus ir mokymo galimybių bei nuolatinė įgytų teisių 
apsauga, apimanti mokymo ir mokymosi, globos veiklos ir perėjimo nuo priklausomo 
prie savarankiško darbo laikotarpius ir kt.; primena, kad pagrindinių teisių ir darbo 
teisės tikslas yra ne išlaikyti darbuotojus toje pačioje darbo vietoje visą gyvenimą, o 
suteikti geras gyvenimo ir darbo sąlygas, garantuojančias būtiniausias sąlygas 
padoriam gyvenimui; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 172
13a dalis (nauja)

13 a. mano, kad valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių pavojingam ir netipiniam 
darbui išgyvendinti; mano, kad viena iš tokių priemonių galėtų būti sistemos, pagal 
kurią progresyviai didėtų darbdavių mokamos socialinio draudimo įmokos pagal 
principą „kuo blogesnis darbas (trumpas laikas, mažos perspektyvos, didelė rizika), 
tuo didesnės socialinio draudimo įmokos“, sukūrimas; mano, kad progresinės 
įmokos galėtų motyvuoti darbdavius, pvz., sudaryti nuolatines sutartis, o ne 
pratęsinėti laikinąsias, ir taip skatinti juos samdyti darbuotojus palankesnėmis 
sąlygomis;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 173
13a dalis (nauja)

13a. pabrėžia, kad norėdamos įgyvendinti šias aktyvios darbo rinkos politikos kryptis 
valdžios institucijos gali visų pirma pasitelkti privačias įdarbinimo agentūras; šios 
agentūros gali padėti palengvinti perėjimą iš vieno darbo į kitą teisiniu požiūriu 
saugiai ir darbuotojui, ir darbdaviui;

Or. fr

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 174
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią 
darbuotojų išnaudojimui naudojant vis pasitaikančias netipines sutartis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 175
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti prevencines ir lydimąsias priemones kaip atkirtį 
vis pasitaikančiam netipinių sutarčių kaupimuisi;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 176
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina patikrinti netipinių sutarčių padarinius ir, jei pasirodys būtina, 
pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią vis pasitaikančiam netipinių 
sutarčių kaupimuisi;
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Or. de

Pakeitimą pateikė Agnes Schierhuber

Pakeitimas 177
14 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 178
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią 
(išbraukta) netipinių sutarčių kaupimuisi;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Jiří Maštálka

Pakeitimas 179
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią vis 
pasitaikančiam netipinių sutarčių kaupimuisi, nulinių darbo valandų sutarčių 
naudojimui, piktnaudžiavimui sutartimis dėl darbo pagal iškvietimą ir darbo mažiau 
nei pusę darbo dienos, sutarčių pagal civilinę teisę naudojimui siekiant antraeilius 
darbo santykius paversti fiktyviu savarankišku darbu, subrangovinių sutarčių 
sudarymui ir darbų užsakymui iš trečiųjų asmenų siekiant sumažinti darbuotojų 
socialines, sveikatos, darbo užmokesčio ir kitas teises;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ona Juknevičienė

Pakeitimas 180
14 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gabriele Stauner

Pakeitimas 181
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią vis 
pasitaikančiam netipinių sutarčių kaupimuisi; reikalauja, kad bet kokia Bendrijos 
užimtumo politika ir toliau propaguotų tradicinį neterminuotų darbo sutarčių dėl 
darbo visą darbo dieną modelį, kuris yra valstybių narių socialinio draudimo 
sistemų pagrindas;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 182
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią vis 
pasitaikančiam netipinių sutarčių kaupimuisi, nebent jose būtų numatytos tokios pat 
teisės, kokios numatytos visą darbo dieną dirbančių darbuotojų darbo sutartyse;

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 183
14 dalis

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 184
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios leistų užkirsti kelią 
nesibaigiančiam terminuotų arba kitokių netipinių sutarčių kaupimuisi ir padėtų 
valstybėms narėms įgyvendinti tokių sutarčių pakeitimo neterminuotos trukmės 
darbo santykiais su visiška socialine apsauga politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 185
14 dalis

14. pabrėžia, kad būtina pradėti plėtoti politikos kryptis, kurios apribotų vis pasitaikantį 
netipinių sutarčių kaupimąsi;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 186
14 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 187
15 pastraipa

15. ragina kurti visapusiškas mokymosi visą gyvenimą sistemas, kurios būtų taikomos ir 
darbuotojams, sudariusiems nestandartines sutartis; ragina valstybes nares sutelkti 
dėmesį į nacionalines silpnas sritis ir atlikti specialiai sukurtas investicijas į mokymą ir 
profesinį mokymą bei užtikrinti, kad valdžios institucijų ir verslo veikla pagerės; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 188
15 pastraipa

15. ragina kurti visapusiškas mokymosi visą gyvenimą sistemas, ypač didelį dėmesį 
skiriant darbuotojams, sudariusiems nestandartines sutartis; ragina valstybes nares 
sutelkti dėmesį į nacionalines silpnas sritis ir atlikti specialiai sukurtas investicijas į 
mokymą ir profesinį mokymą bei užtikrinti, kad valdžios institucijų ir verslo veikla 
pagerės; ragina valstybes nares ginti teisę į mokslą ir galimybes mokytis visiems;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 189
15 pastraipa

15. ragina kurti visapusiškas mokymosi visą gyvenimą sistemas (išbraukta); ragina 
valstybes nares sutelkti dėmesį į nacionalines silpnas sritis ir atlikti specialiai sukurtas 
investicijas į mokymą ir profesinį mokymą bei užtikrinti, kad valdžios institucijų ir 
verslo veikla pagerės; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 190
15 pastraipa

15. ragina remti tinkamas mokymosi visą gyvenimą sistemas, ypač didelį dėmesį skiriant 
darbuotojams, sudariusiems nestandartines sutartis; ragina valstybes nares sutelkti 
dėmesį į nacionalines silpnas sritis ir atlikti specialiai sukurtas investicijas į mokymą ir 
profesinį mokymą bei užtikrinti, kad valdžios institucijų ir verslo veikla pagerės; 

Or. de
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Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 191
15a dalis (nauja)

15a. reikalauja sustiprinti darbo santykių sistemas ES ir nacionaliniu lygiu, nes tai labai 
svarbu siekiant lankstumo ir užimtumo garantijų politikos, kurioje būtų pusiausvyra 
ir kuri įmonėms suteiktų reikiamo lankstumo ir kartu užtikrintų, kad nebūtų 
nesąžiningos konkurencijos darbo sąlygų sąskaita, ir ją įgyvendinant;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 192
15b dalis (nauja)

15b. pabrėžia, kad bendrovėms reikia numatyti pokyčius ir tai, kiek žmogiškųjų išteklių 
joms reikės, kad galėtų planuoti jų pačių vykdomas darbuotojų mokymo ir 
perkvalifikavimo programas;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 193
15c dalis (nauja)

15c. primena, kad dėl tokių santykių subrangovai, kelias kvalifikacijas turintys 
darbuotojai, nauji darbuotojai ir atsitiktiniai darbuotojai dirba lanksčiomis 
sąlygomis ir su didele rizika, kaip rodo didelis nelaimingų atsitikimų su jais 
skaičius;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 194
16 dalis

16. ragina socialinius partnerius ir valdžios institucijas valstybėse narėse užtikrinti 
investavimą į mokymąsi visą gyvenimą, sutariant dėl 2 proc. vertės nuo BVP (bendrų 
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viešųjų ir privačių išlaidų); be to, ragina valstybes nares skatinti bendroves didinti 
savo investicijas į mokymąsi visą gyvenimą, kurias galėtų papildyti kolektyvinės 
sutartys (pvz., specializuoti kolektyviniai mokymai ir lėšos mokymuisi visą 
gyvenimą); taip pat ragina valstybes nares įvesti naujas socialines teises siekiant 
užtikrinti darbinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą (pvz., teisė išeiti mokymosi ar 
globos atostogų, teisė laikinai dirbti ne visą darbo dieną ir teisė vėliau vėl dirbti visą 
darbo dieną, teisė į ilgalaikes mokslines atostogas, jaunimo teisė į gamybinę 
praktiką, mokymo kursus ar darbą pusę metų po mokslų baigimo);

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 195
16 dalis

16. ragina valstybes nares užtikrinti investavimą į mokymąsi visą gyvenimą, skiriant 
mažiausiai 2 proc. (išbraukta) BVP (bendrų viešųjų ir privačių išlaidų); be to, ragina 
valstybes nares skatinti bendroves didinti savo investicijas į mokymąsi visą gyvenimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 196
16 dalis

16. ragina (išbraukta) valdžios institucijas valstybėse narėse užtikrinti investavimą į 
mokymąsi visą gyvenimą, sutariant dėl viešųjų išlaidų, sudarančių 2 proc. vertės nuo 
BVP (išbraukta); be to, ragina valstybes nares skatinti bendroves didinti savo 
investicijas į mokymąsi visą gyvenimą;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 197
16 dalis

16. ragina institucijas ir socialinius partnerius (išbraukta) valstybėse narėse padidinti 
investavimą į mokymąsi visą gyvenimą (išbraukta);
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Or. nl

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 198
16 dalis

16. ragina socialinius partnerius ir valdžios institucijas valstybėse narėse skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą (išbraukta); be to, ragina valstybes nares skatinti bendroves 
didinti savo investicijas į mokymąsi visą gyvenimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 199
16 dalis

16. ragina socialinius partnerius ir valdžios institucijas valstybėse narėse investuoti į 
mokymąsi visą gyvenimą (išbraukta); be to, ragina valstybes nares skatinti bendroves 
didinti savo investicijas į mokymąsi visą gyvenimą;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 200
16a dalis (nauja)

16a. pabrėžia Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos 
(2007–2013 m.) svarbą kuriant naujas ir geresnes bendroves, kurios padės kurti 
žinių Europą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 201
17 dalis

17. pabrėžia naujoviškų darbo organizacijų, pvz., mokymosi organizacijų, darbdavių 
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siūlomo mokymo metu įgyjamų naujų kvalifikacijų ir darbo rotacijos, (išbraukta)
regioninio vystymo pagalbos ir aktyvios darbo rinkos politikos svarbą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 202
17 dalis

17. pripažįsta, kad naujoviškos darbo organizavimo formos, pvz., mokymosi 
organizavimas, darbdavių siūlomo mokymo metu įgyjamos naujos kvalifikacijos ir 
darbo rotacija, sektoriaus fondų iniciatyvos, regioninio vystymo pagalba ir aktyvi
darbo rinkos politika gali padėti reintegruoti darbuotojus neprarandant vertingos 
kvalifikacijos ir profesinių įgūdžių ir taip prisidėti prie imlios darbo rinkos kūrimo; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 203
17 dalis

17. pabrėžia naujoviškų darbo organizacijų, pvz., mokymosi organizacijų, darbdavių 
siūlomo mokymo metu įgyjamų naujų kvalifikacijų ir darbo rotacijos, sektoriaus lėšų
mokymui ir perkvalifikavimui bei apsaugos priemonėms  netekus darbo, regioninio 
vystymo pagalbos ir aktyvios darbo rinkos politikos svarbą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 204
18 dalis

18. yra įsitikinęs stabilaus užimtumo santykių skatinimo ir kovos su skurdu bei 
pavojingu darbu, kai sukuriamas aukštas pasitikėjimo lygis, įvedant socialinę 
integraciją užtikrinančio minimalaus pajamų lygio (60 proc. atitinkamų vienam 
gyventojui tenkančių BNP (bendrų nacionalinių pajamų)) ir minimalaus darbo 
užmokesčio lygio (60 proc. atitinkamo vidutinio nacionalinio darbo užmokesčio 
lygio) ES normą siekiant, kad netrūktų pajamų, (išbraukta) svarba;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 205
18 dalis

18. yra įsitikinęs stabilaus užimtumo santykių, kai sukuriamas aukštas pasitikėjimo lygis, 
skatinimo, taip pat ir mokestinėmis priemonėmis, svarba;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 206
18 dalis

18. yra įsitikinęs, kad lanksti darbo teisė, šiuolaikinės mokymosi visą gyvenimą formos, 
tvarios ir finansuojamos socialinio draudimo sistemos ir veiksminga bei efektyvi 
užimtumo politika užtikrina aukštą pasitikėjimo lygį;

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 207
18 dalis

18. yra įsitikinęs stabilaus užimtumo santykių (išbraukta) skatinimo gerinant darbo 
organizavimą ir santykių darbo vietoje kokybę svarba;

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda ir Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 208
19 dalis

19. primena, kad veiksmingos ir aktyvios darbo rinkos politikos kryptys yra labai 
svarbios, įskaitant patarimus ir gaires, pakartotinį mokymą ir pagalbą judumui, nes tai 
leidžia sutrumpinti laikotarpį pereinant iš vienos darbo vietos į kitą, ir socialinės 
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paramos sistemas, kurios turėtų aktyviai motyvuoti žmones ieškoti naujų darbo 
galimybių ir, sušvelnindamos pajamų praradimą ir teikdamos mokymosi galimybes, 
kartu skatinti pokyčius;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 209
19 dalis

19. primena, kad veiksmingos (išbraukta) darbo rinkos politikos kryptys yra labai 
svarbios, įskaitant patarimus ir gaires, pakartotinį mokymą ir pagalbą judumui, nes tai 
leidžia sutrumpinti laikotarpį pereinant iš vienos darbo vietos į kitą, ir socialinės 
paramos sistemas, kurios sušvelnindamos pajamų praradimą ir teikdamos mokymosi 
galimybes skatina pokyčius;

Or. de

Pakeitimą pateikė Bernard Lehideux

Pakeitimas 210
19a dalis (nauja)

19a. pabrėžia poreikį užtikrinti, kad įtvirtintos individualios socialinės teisės būtų 
išlaikytos keičiantis padėčiai profesinėje srityje – pereinant nuo vienos darbo 
sutarties prie kitos arba nuo samdomo darbuotojo statuso prie savisamdos (ir 
atvirkščiai); 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 211
21 dalis

21. ragina valstybes nares įdiegti priemones, kurios skatintų moterų ir vyrų prieigą prie 
kokybiško užimtumo vienodomis sąlygomis ir kurios atitiktų Europos lyčių lygybės 
pakto (išbraukta) nuostatas ir padėtų išspręsti kuo skubiau spręstiną nevienodo 
darbo užmokesčio moterims ir vyrams problemą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 212
22 dalis

22. pabrėžia poreikį, kad socialiniai partneriai derėtųsi dėl darbo laiko susitarimų, kurie 
leistų asmenims geriau suderinti darbą ir šeiminį gyvenimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 213
22 dalis

22. pabrėžia poreikį, kad socialiniai partneriai derėtųsi dėl darbo laiko susitarimų, kurie 
būtų rengiami pagal darbuotojų užimtumo apsaugos ir sveikatos reikalavimus; 
tvaraus užimtumo ir sveikatos apsaugos klausimu reikalauja įstatyme nustatyti 
ilgiausią galimą darbo savaitę atžvelgiant į naujausius tyrimus apie tvarų užimtumą 
ir sveikatą; 

Or. de

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 214
22 dalis

22. pabrėžia, kad susitarimai dėl darbo laiko turi būti pakankamai lankstūs, kad atitiktų 
darbdavių ir darbuotojų poreikius ir leistų asmenims suderinti darbą ir šeiminį 
gyvenimą; 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 215
22 dalis

22. pabrėžia poreikį, kad (išbraukta) darbo laiko susitarimai būtų pakankamai lankstūs, 
kad atitiktų darbdavių ir darbuotojų poreikius ir leistų asmenims suderinti darbą ir 
šeiminį gyvenimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 216
22 dalis

22. pabrėžia, kad svarbu įvertinti visus lankstumo, įskaitant darbo organizavimo ir 
darbo laiko lankstumo, aspektus, ypač panaudojant naujas technologijas; pabrėžia 
poreikį, kad socialiniai partneriai derėtųsi dėl darbo laiko susitarimų, kurie būtų 
pakankamai lankstūs, kad atitiktų darbdavių ir darbuotojų poreikius ir leistų asmenims 
suderinti darbą, (išbraukta) šeiminį ir asmeninį gyvenimą; 

Or. en

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 217
23 dalis

23. ragina valstybes nares įdiegti susitarimus, kuriuose būtų remiamas lankstus vyresnių 
darbuotojų išėjimas į pensiją, iki įstatymuose numatyto pensinio amžiaus taikant 
įdarbinimo ne visai darbo dienai ir panašias sistemas, galinčias padidinti vyresnių 
darbuotojų integraciją į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 218
23 dalis

23. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius mažinti savo vykdomą ankstyvo 
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darbuotojų išleidimo į pensiją politiką ir įdiegti susitarimus, kuriuose būtų remiamas 
lankstus vyresnių darbuotojų išėjimas į pensiją, taikant dalinių pensijų, darbo 
pasidalijimo ir panašias sistemas, skatinančias aktyvų senėjimą ir galinčias padidinti 
vyresnių darbuotojų integraciją į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 219
23 dalis

23. ragina valstybes nares įdiegti susitarimus, kuriuose būtų remiamas aktyvesnis vyresnių 
darbuotojų išėjimas į pensiją, taikant dalinių pensijų ir panašias sistemas, galinčias 
padidinti vyresnių darbuotojų integraciją į darbo rinką;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten ir José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 220
23 dalis

23. ragina valstybes nares įdiegti susitarimus, kuriuose būtų remiamas lankstus vyresnių 
darbuotojų išėjimas į pensiją, taikant dalinių pensijų ir panašias sistemas, galinčias 
padidinti vyresnių darbuotojų integraciją į darbo rinką, taip skatinant ilgesnį darbinį 
gyvenimą kaip kovos su senėjimu priemonę;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elizabeth Lynne

Pakeitimas 221
23 dalis

23 ragina valstybes nares įgyvendinti Direktyvą 2000/78/EB, kurioje draudžiama 
diskriminacija darbo santykiuose dėl amžiaus, ir įdiegti susitarimus, kuriuose būtų 
remiamas lankstus vyresnių darbuotojų išėjimas į pensiją, taikant dalinių pensijų ir 
panašias sistemas, galinčias padidinti vyresnių darbuotojų integraciją į darbo rinką;

Or. en



PE394.075v01-00 76/82 AM\685022LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 222
23 dalis

23. ragina valstybes nares ir socialinius partnerius įdiegti susitarimus, kuriuose būtų 
remiamos tvarios ir socialiai priimtinos vyresnių darbuotojų išėjimo į pensiją 
sistemos, kad vyresniems darbuotojams būtų labiau pagerintos gyvenimo ir darbo 
sąlygos;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 223
24 dalis

24. primena valstybėms narėms, kad siekiant, jog Europos užimtumo strategija sudarytų 
sąlygas didesniam užimtumui, turi būti tinkama makroekonominė aplinka ir užimtumo 
strategija turi apimti geresnį makroekonomikos politikos derinimą su (išbraukta)
viešosiomis išlaidomis tvariam ekonominiam, socialiniam ir aplinkosauginiam 
vystymuisi, taip paremdama naujo, kokybiško užimtumo kūrimą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 224
24 dalis

24. primena valstybėms narėms, kad siekiant, jog lankstumas ir užimtumo garantijos 
sudarytų sąlygas didesniam užimtumui, turi būti ne tik tinkama makroekonominė 
aplinka, bet ir valstybių narių investicijos į užimtumą, o lankstumo ir užimtumo 
garantijų strategijai reikia geresnio makroekonomikos politikos derinimo su 
viešosiomis išlaidomis užimtumo, socialinio draudimo ir švietimo politikos srityse 
bei protingo augimo rėmimo, norint įgyvendinti Lisabonos strategijoje numatytus 
prioritetus;

Or. de
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Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 225
25 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 226
25 dalis

25. ragina Europos centrinį banką skatinti kokybiško užimtumo augimą ir investicijas į 
tvarų vystymąsi vykdant švelnesnę pinigų politiką;

Or. en

Pakeitimą pateikė José Albino Silva Peneda

Pakeitimas 227
25 dalis

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 228
27 dalis

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 229
27 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 230
27 dalis

27. ragina Europos verslą paspartinti savo įmonių socialinės atsakomybės politikos 
krypčių įgyvendinimą (išbraukta);

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 231
27 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Stephen Hughes PES frakcijos vardu

Pakeitimas 232
27 dalis

27. ragina Europos verslą paspartinti savo įmonių socialinės atsakomybės politikos 
krypčių įgyvendinimą ir ragina Komisiją pradėti įgyvendinti 2007 m. kovo 13 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl įmonių socialinės atsakomybės pateiktas 
rekomendacijas, atsižvelgiant į socialinių ir aplinkosauginių aspektų integravimo į 
bendrų lankstumo ir užimtumo garantijų principų apibrėžtį svarbą ir į būtinybę 
skatinti kokybės politiką;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 233
27a dalis (nauja)

27a. neabejotinai pripažįsta Europos verslo įmonių savanoriškai pasiektus rezultatus 
socialinėje sferoje ir skatina jas dar labiau stengtis; pritaria Komisijos gerai 
apgalvotai iniciatyvai toliau leisti bendrovėms vykdyti savo „įmonės socialinės 
atsakomybės“ įsipareigojimus laisva valia ir taip neleisti didėti biurokratijai;

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 234
28 dalis

28. mano, kad Bendrijos institucijos ir valstybės narės turėtų įgyvendinti bendrus „gero 
darbo“ skatinimo principus remdamosi radikaliai pakeistos Lisabonos strategijos 
pagrindais (Integruota tvarumo ir solidarumo strategija); ragina persvarstyti 
Užimtumo gaires daugiausia dėmesio skiriant užimtumo kokybei ir remiantis 
kokybės rodikliais, kuriuos valstybės narės turėtų įgyvendinti pagal savo nacionalines 
reformų programas; ragina Komisiją ir valstybes nares labiau įtraukti Europos 
Parlamentą ir nacionalinius parlamentus bei socialinius partnerius į atviro 
koordinavimo metodo, įskaitant Europos užimtumo strategiją ir Užimtumo gaires, 
įgyvendinimą ir priežiūrą, siekiant šias politikos kryptis padaryti kuo veiksmingesnes;

Or. en

Pakeitimą pateikė Csaba Őry

Pakeitimas 235
28 dalis

28. mano, kad Bendrijos institucijos ir valstybės narės turėtų įgyvendinti bendrus 
lankstumo ir užimtumo garantijų principus remdamosi Lisabonos strategijos 
pagrindais; ragina nuodugniai persvarstyti Užimtumo gaires, kad būtų galima 
atsižvelgti į lankstumo ir užimtumo garantijų aspektus; ragina Komisiją ir valstybes 
nares labiau įtraukti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus bei socialinius 
partnerius į atviro koordinavimo metodo, įskaitant Europos užimtumo strategiją ir 
Užimtumo gaires, įgyvendinimą ir priežiūrą, siekiant šias politikos kryptis padaryti 
kuo veiksmingesnes;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 236
28 dalis

28. mano, kad Bendrijos institucijų ir valstybių narių įgyvendinamus bendrus lankstumo 
ir užimtumo garantijų principus remiantis Lisabonos strategijos pagrindais galima 
būtų kruopščiai tikrinti siekiant įvertinti jų poveikį Lisabonos darbotvarkės 
įgyvendinimui; (išbraukta) ragina Komisiją ir valstybes nares labiau įtraukti Europos 
Parlamentą ir nacionalinius parlamentus bei socialinius partnerius į atviro 
koordinavimo metodo, įskaitant Europos užimtumo strategiją ir Užimtumo gaires, 
įgyvendinimą ir priežiūrą, siekiant šias politikos kryptis padaryti kuo veiksmingesnes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Thomas Mann

Pakeitimas 237
28 dalis

28. mano, kad Bendrijos institucijos ir valstybės narės turėtų įgyvendinti bendrus 
lankstumo ir užimtumo garantijų principus, kurie turėtų būti vertinami kaip 
horizontalusis klausimas, remdamosi Lisabonos strategijos pagrindais; ragina 
persvarstyti Užimtumo gaires ir įtraukti bendrus lankstumo ir užimtumo garantijų 
principus, kuriuos valstybės narės turėtų įgyvendinti pagal savo nacionalines reformų 
programas; ragina Komisiją ir valstybes nares labiau įtraukti Europos Parlamentą ir 
nacionalinius parlamentus bei socialinius partnerius į atviro koordinavimo metodo, 
įskaitant Europos užimtumo strategiją ir Užimtumo gaires, įgyvendinimą ir priežiūrą, 
siekiant šias politikos kryptis padaryti kuo veiksmingesnes;

Or. de

Pakeitimą pateikė Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pakeitimas 238
28a dalis (nauja)

28a. pabrėžia poreikį sukurti tinkamą lankstumo ir užimtumo garantijų principų 
įgyvendinimo vertinimo metodą, paremtą įvairiais tikrovę ir valstybių narių darbo 
rinkose kylančius iššūkius atitinkančiais modeliais, o ne griežtai apibrėžtais 
lankstumo ir užimtumo garantijų modeliais;
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Or. el

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 239
29 dalis

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimą pateikė Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio ir Gabriele Zimmer

Pakeitimas 240
29 dalis

29. ragina Europos Vadovų Tarybą ir Komisiją atsižvelgiant į Socialinės politikos 
darbotvarkės vidutinės trukmės peržiūros pagrindus ir Europos Parlamento pranešimą 
dėl „Socialinės tikrovės apžvalgos“, parengti ambicingą socialinės politikos 
darbotvarkę ES ir nacionaliniu lygiu; be to, ragina šias dvi institucijas kartu su 
Europos Parlamentu parengti socialinės Europos ateities viziją, (išbraukta) skatinant 
tvarų vystymąsi, visišką užimtumą ir darbo kokybę, (išbraukta) socialines teises ir 
apsaugą, kuri yra tvirtai įsišaknijusi Europos tradicija ir kuri turi būti užtikrinta; 
pabrėžia, kad tokiu būdu, kartu su ambicingoms nacionalinėmis reformomis, socialinė 
Europa, panaudojus visas turimas priemones (atvirą koordinavimo metodą, 
nacionalinius ir Europos teisės aktus, socialinį dialogą, programas), suteiks tikrąją 
pridėtinę vertę darbo žmonėms ir piliečiams; tiki, kad piliečių palaikymą gali gauti tik 
tokia vidaus rinka, kurioje ekonomikos rezultatai yra suderinti su socialinėmis 
teisėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Philip Bushill-Matthews

Pakeitimas 241
29 dalis

29. ragina Europos Vadovų Tarybą ir Komisiją (išbraukta) parengti ambicingą socialinės 
reformos darbotvarkę ES ir nacionaliniu lygiu; be to, ragina šias dvi institucijas kartu 
su Europos Parlamentu parengti socialinės Europos ateities viziją (išbraukta); taigi 
pabrėžia, kad siekiant paspartinti augimą ir padidinti užimtumo lygį ir darbo kokybę, 
būtina užtikrinti socialines teises ir apsaugą, kuri yra tvirtai įsišaknijusi Europos 
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tradicija; pabrėžia, kad tokiu būdu, kartu su ambicingoms nacionalinėmis reformomis, 
socialinė Europa, panaudojus visas turimas priemones (išbraukta), suteiks tikrąją 
pridėtinę vertę darbo žmonėms ir piliečiams; tiki, kad piliečių palaikymą gali gauti tik 
tokia vidaus rinka, kurioje ekonomikos laisvė yra suderinta su socialinėmis teisėmis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Elisabeth Schroedter Greens/EFA frakcijos vardu

Pakeitimas 242
29 dalis

29. ragina Europos Vadovų Tarybą ir Komisiją atsižvelgiant į Socialinės politikos 
darbotvarkės vidutinės trukmės peržiūros pagrindus ir Europos Parlamento pranešimą 
dėl „Socialinės tikrovės apžvalgos“, parengti ambicingą socialinės reformos 
darbotvarkę ES ir nacionaliniu lygiu; (išbraukta) taigi pabrėžia, kad siekiant 
paspartinti augimą ir padidinti užimtumo lygį ir darbo kokybę, būtina užtikrinti 
socialines teises ir apsaugą, kuri yra tvirtai įsišaknijusi Europos tradicija; pabrėžia, kad 
tokiu būdu, kartu su ambicingoms nacionalinėmis reformomis, socialinė Europa, 
panaudojus visas turimas priemones (atvirą koordinavimo metodą, nacionalinius ir 
Europos teisės aktus, socialinį dialogą, programas), suteiks tikrąją pridėtinę vertę 
darbo žmonėms ir piliečiams; tiki, kad piliečių palaikymą gali gauti tik tokia vidaus 
rinka, kurioje ekonomikos laisvė yra suderinta su socialinėmis teisėmis;

Or. de
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