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Pakeitimas 15
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisijos metinės pažangos ataskaitoje 
ir Bendrosios užimtumo ataskaitos projekte
atlikta valstybių narių nacionalinių reformų 
programų analizė rodo, kad valstybės narės 
turėtų toliau dėti visas pastangas šiose 
prioritetinėse srityse, siekdamos:

(2) Komisijos metinės pažangos ataskaitoje 
ir Bendrosios užimtumo ataskaitos projekte
atlikta valstybių narių nacionalinių reformų 
programų analizė rodo, kad valstybės narės 
turėtų toliau dėti visas pastangas, kad 
padidintų užimtumo procentą, ypač 
moterų ir vyresnio amčiaus žmonių, šiose 
prioritetinėse srityse, siekdamos:

– pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių 
darbo vietose, didinti darbo jėgos pasiūlą ir 
modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

– pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių 
kokybiškose darbo vietose, didinti darbo 
jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas,

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti, ir

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti prie globalizacijos iššūkių, ir

– didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius.

– didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius.

Or. fr

Pakeitimas 16
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
2a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Įgyvendindamos gaires valstybės narės 
turi sustiprinti sąveiką tarp šių gairių ir
atviro bendradarbiavimo metodo 
socialinės apsaugos ir įtraukties srityse.



PE402.926v01-00 4/22 AM\713043LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. fr

Pakeitimas 17
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Visiškas užimtumas. Pasiekti visišką 
užimtumą ir sumažinti nedarbą bei 
neveiklumą didinant darbo jėgos paklausą 
ir pasiūlą per integruotą darbo rinkos 
lankstumo ir užimtumo garantijų 
pusiausvyros metodą yra labai svarbu 
siekiant palaikyti ekonomikos augimą ir 
sustiprinti socialinę sanglaudą. Tam reikia 
politikos, kuria tuo pačiu metu būtų 
sprendžiamas darbo rinkų lankstumo, 
darbo organizavimo ir darbo santykių, taip 
pat užimtumo garantijų ir socialinės 
apsaugos klausimai;

– Visiškas užimtumas. Pasiekti visišką 
užimtumą, užtikrinant darbuotojams teises 
ir tinkamą darbo užmokestį, ir sumažinti 
nedarbą bei neveiklumą didinant darbo 
jėgos paklausą ir pasiūlą per integruotą 
darbo rinkos lankstumo ir užimtumo 
garantijų pusiausvyros metodą yra labai 
svarbu siekiant palaikyti ekonomikos 
augimą, sustiprinti socialinę sanglaudą ir 
pagreitinti socialinę pažangą. Tam reikia 
politikos, kuria tuo pačiu metu būtų 
sprendžiamas darbo rinkų lankstumo, 
darbo organizavimo gerinimo ir darbo
santykių, taip pat užimtumo garantijų ir 
socialinės apsaugos klausimai;

Or. pt

Pakeitimas 18
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Darbo kokybės ir našumo gerinimas. 
Pastangos didinti užimtumo lygį yra 
glaudžiai susijusios su darbo vietų 
patrauklumo didinimu, darbo kokybės ir 
našumo gerinimu, darbo rinkos 
segmentacijos bei dirbančiųjų už menką 

– Darbo kokybės ir našumo gerinimas. 
Pastangos didinti užimtumo lygį yra 
glaudžiai susijusios su darbo vietų 
patrauklumo didinimu, darbo kokybės ir 
našumo gerinimu, darbo rinkos 
segmentacijos mažinimu bei savanoriško 
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atlyginimą skaičiaus mažinimu. Reikėtų 
visiškai išnaudoti darbo kokybės, našumo 
ir užimtumo sąveikas;

darbo ne visą darbo dieną pasiūlos 
didinimu. Reikėtų visiškai išnaudoti darbo 
kokybės, našumo ir užimtumo sąveikas;

Or. fr

Pakeitimas 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Darbo kokybės ir našumo gerinimas. 
Pastangos didinti užimtumo lygį yra 
glaudžiai susijusios su darbo vietų 
patrauklumo didinimu, darbo kokybės ir 
našumo gerinimu, darbo rinkos 
segmentacijos bei dirbančiųjų už menką 
atlyginimą skaičiaus mažinimu. Reikėtų 
visiškai išnaudoti darbo kokybės, našumo 
ir užimtumo sąveikas;

– Darbo kokybės ir našumo gerinimas. 
Pastangos didinti užimtumo lygį yra 
glaudžiai susijusios su darbo vietų 
patrauklumo didinimu, darbo kokybės ir 
našumo gerinimu, darbo rinkos 
segmentacijos, moterų ir vyrų nelygybės
bei dirbančiųjų už menką atlyginimą 
skaičiaus mažinimu. Reikėtų visiškai 
išnaudoti darbo kokybės, našumo ir 
užimtumo sąveikas;

Or. es

Pakeitimas 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakseitimas

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su vaikų skurdu), užkirsti 
kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinei integracijai 
remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo 

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su šeimų, kuriose yra tik 
vienas iš tėvų, bei neturinčių pajamų 
daugiavaikių šeimų), užkirsti kelią 
atskirčiai nuo darbo rinkos, socialiai 
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našumo regioniniams skirtumams, ypač 
atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

nuskriaustų žmonių socialinei integracijai 
remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo 
našumo regioniniams skirtumams, ypač 
atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

Or. el

Pakeitimas 21
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su vaikų skurdu), užkirsti 
kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinei integracijai 
remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo 
našumo regioniniams skirtumams, ypač 
atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su vaikų ir šeimų, kuriose 
yra tik vienas iš tėvų, skurdu), užkirsti 
kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinei integracijai 
remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo 
našumo regioniniams skirtumams, ypač 
atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

Or. fr
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Pakeitimas 22
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su vaikų skurdu), užkirsti 
kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinei integracijai 
remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo 
našumo regioniniams skirtumams, ypač 
atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su moterų ir vaikų skurdu), 
užkirsti kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, 
socialiai nuskriaustų žmonių socialinei 
integracijai remti bei užimtumo, nedarbo ir 
darbo našumo regioniniams skirtumams, 
ypač atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

Or. pt

Pakeitimas 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su vaikų skurdu), užkirsti 
kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinei integracijai 
remti bei užimtumo, nedarbo ir darbo 
našumo regioniniams skirtumams, ypač 
atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su vaikų skurdu), užkirsti 
kelią atskirčiai nuo darbo rinkos, moterų ir 
socialiai nuskriaustų žmonių socialinei 
integracijai remti bei užimtumo, nedarbo ir 
darbo našumo regioniniams skirtumams, 
ypač atsiliekančiuose regionuose, mažinti. 
Reikia stiprinti atvirą koordinavimo 
metodą socialinės apsaugos ir socialinės 
įtraukties srityse.
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Or. es

Pakeitimas 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant pažangos ypač svarbios lygios 
galimybės ir kova su diskriminacija. 
Vykdant visus veiksmus turėtų būti 
užtikrintas lyčių aspekto integravimas ir 
lyčių lygybės skatinamas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas tam, kad darbo 
rinkoje pagal Europos lyčių lygybės paktą 
būtų sumažintos visos su lytimi susijusios 
spragos. Tai padės valstybėms narėms 
spręsti demografines problemas. Pagal 
naująjį požiūrį dėl kartų solidarumo 
įgyvendinant Europos jaunimo paktą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
jaunimo padėčiai ir galimybių įsidarbinti 
per visą darbingą amžių skatinimui. 
Atsižvelgiant į bet kokius nacionalinius 
tikslus, ypatingas dėmesys taip pat turi būti 
skiriamas socialiai nuskriaustų, įskaitant 
neįgaliuosius, ir kitų žmonių, taip pat 
trečiųjų šalių ir ES piliečių, užimtumo 
skirtumams žymiai sumažinti.

Siekiant pažangos ypač svarbios lygios 
galimybės ir kova su diskriminacija. 
Vykdant visus veiksmus turėtų būti 
užtikrintas lyčių aspekto integravimas ir 
lyčių lygybės skatinamas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas tam, kad darbo 
rinkoje pagal Europos lyčių lygybės paktą, 
kuriame reikalaujama griežto Europos 
direktyvų, reglamentuojančių vienodo 
požiūrio taikymą ir nelygybės 
panaikinimą, laikymosi, būtų sumažintos 
visos su lytimi susijusios spragos. Tai 
padės valstybėms narėms spręsti 
demografines problemas. Pagal naująjį 
požiūrį dėl kartų solidarumo įgyvendinant 
Europos jaunimo paktą, ypatingas dėmesys 
turėtų būti skirtas jaunimo padėčiai ir 
galimybių įsidarbinti per visą darbingą 
amžių skatinimui. Atsižvelgiant į bet 
kokius nacionalinius tikslus, ypatingas 
dėmesys taip pat turi būti skiriamas 
socialiai nuskriaustų, įskaitant moteris ir
neįgaliuosius, ir kitų žmonių, taip pat 
trečiųjų šalių ir ES piliečių, užimtumo 
skirtumams žymiai sumažinti.

Or. el
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Pakeitimas 25
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant pažangos ypač svarbios lygios 
galimybės ir kova su diskriminacija. 
Vykdant visus veiksmus turėtų būti 
užtikrintas lyčių aspekto integravimas ir 
lyčių lygybės skatinamas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas tam, kad darbo 
rinkoje pagal Europos lyčių lygybės paktą 
būtų sumažintos visos su lytimi susijusios 
spragos. Tai padės valstybėms narėms 
spręsti demografines problemas. Pagal 
naująjį požiūrį dėl kartų solidarumo 
įgyvendinant Europos jaunimo paktą, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
jaunimo padėčiai ir galimybių įsidarbinti 
per visą darbingą amžių skatinimui. 
Atsižvelgiant į bet kokius nacionalinius 
tikslus, ypatingas dėmesys taip pat turi būti 
skiriamas socialiai nuskriaustų, įskaitant 
neįgaliuosius, ir kitų žmonių, taip pat 
trečiųjų šalių ir ES piliečių, užimtumo 
skirtumams žymiai sumažinti.

Siekiant pažangos ypač svarbios lygios 
galimybės ir kova su diskriminacija. 
Vykdant visus veiksmus turėtų būti 
užtikrintas lyčių aspekto integravimas ir 
lyčių lygybės skatinamas. Ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas tam, kad darbo 
rinkoje pagal Europos lyčių lygybės paktą, 
tinkamai ir konkrečiai taikant Europos 
direktyvas, reglamentuojančias vienodo 
požiūrio taikymą, būtų sumažintos visos su 
lytimi susijusios spragos. Tai padės 
valstybėms narėms spręsti demografines 
problemas. Pagal naująjį požiūrį dėl kartų 
solidarumo įgyvendinant Europos jaunimo 
paktą, ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas 
jaunimo padėčiai ir galimybių įsidarbinti 
per visą darbingą amžių skatinimui. 
Atsižvelgiant į bet kokius nacionalinius 
tikslus, ypatingas dėmesys taip pat turi būti 
skiriamas socialiai nuskriaustų, įskaitant 
neįgaliuosius, ir kitų žmonių, taip pat 
trečiųjų šalių ir ES piliečių, užimtumo 
skirtumams žymiai sumažinti.

Or. fr

Pakeitimas 26
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 17 gairės pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 gairė. Įgyvendinti užimtumo politiką 
visiškam užimtumui pasiekti, darbo 

17 gairė. Įgyvendinti užimtumo politiką 
visiškam užimtumui pasiekti, darbo 



PE402.926v01-00 10/22 AM\713043LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

kokybei ir darbo našumui pagerinti bei 
socialinei ir teritorinei sanglaudai 
sustiprinti.

kokybei ir darbo saugumui pagerinti bei 
socialinei ir teritorinei sanglaudai 
sustiprinti, taip pat skatinti bendrą požiūrį, 
apimantį nedarbo bei moterų darbo 
sąlygų, jų dalyvavimo darbo rinkoje bei 
nevienodo neapmokamų pareigų ir darbo 
pasiskirstymą šeimoje.

Or. pt

Pakeitimas 27
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 6 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos 
pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas,

– į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo vietų visą 
ir ne visą darbo dieną pasiūlą ir 
modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

Or. fr

Pakeitimas 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 6 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos
pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas,

– į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos
pasiūlą, sumažinti vyrų ir moterų nelygybę 
ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas,

Or. es
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Pakeitimas 29
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 6 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti,

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti prie naujų iššūkių,

Or. fr

Pakeitimas 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos 
pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas

1. Į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos 
pasiūlą, sumažinti vyrų ir moterų nelygybę
ir modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas

Or. es

Pakeitimas 31
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, padidinti darbo jėgos 
pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos 

1. Į darbo rinką pritraukti ir joje išlaikyti 
daugiau žmonių, pageidautina 
neterminuotose darbo vietose, padidinti 
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sistemas darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti 
socialinės apsaugos sistemas

Or. fr

Pakeitimas 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skyriaus 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užimtumo lygio kėlimas yra 
veiksmingiausia priemonė, skatinanti 
ekonomikos augimą ir didinanti 
ekonomikos socialinę įtrauktį, kartu 
užtikrinanti apsaugą tiems, kurie negali 
dirbti. Požiūrio į darbą visą gyvenimą 
skatinimas ir socialinės apsaugos sistemų 
modernizavimas, siekiant užtikrinti jų 
pakankamumą, tvarų finansavimą ir greitą 
reagavimą į kintančius visuomenės 
poreikius yra ne mažiau būtini, nes, kaip 
numatoma, mažės darbingo amžiaus 
gyventojų. Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į tebeegzistuojančius vyrų ir 
moterų užimtumo skirtumus, žemą 
vyresniojo amžiaus darbuotojų ir jaunimo 
užimtumo lygį, įgyvendinant naują požiūrį 
dėl kartų solidarumo, ir į aktyvios 
labiausiai iš darbo rinkos išstumtų asmenų 
įtraukties skatinimą. Taip pat reikia 
intensyvesnių veiksmų, kad pagerėtų 
jaunimo padėtis darbo rinkoje ir gerokai 
sumažėtų jaunimo nedarbas, kuris 
vidutiniškai yra dvigubai didesnis nei 
bendras nedarbo lygis.

Užimtumo lygio kėlimas yra 
veiksmingiausia priemonė, skatinanti 
ekonomikos augimą ir didinanti 
ekonomikos socialinę įtrauktį, kartu 
užtikrinanti apsaugą tiems, kurie negali 
dirbti. Požiūrio į darbą visą gyvenimą 
skatinimas ir socialinės apsaugos sistemų 
modernizavimas, siekiant užtikrinti jų 
pakankamumą, tvarų finansavimą ir greitą 
reagavimą į kintančius visuomenės 
poreikius yra ne mažiau būtini, nes, kaip 
numatoma, mažės darbingo amžiaus 
gyventojų. Ypatingą dėmesį reikėtų 
atkreipti į tebeegzistuojančius vyrų ir 
moterų užimtumo skirtumus, žemą 
vyresniojo amžiaus darbuotojų ir jaunimo 
užimtumo lygį, įgyvendinant naują požiūrį 
dėl kartų solidarumo, ir į aktyvios 
labiausiai iš darbo rinkos išstumtų asmenų 
įtraukties skatinimą, ypač asmenų, 
patyrusių diskriminaciją, kurią sunkiai 
pasiekiamų regionų, esančių salose ir 
kalnuose, sudėtinga geografinė padėtis 
dar labiau padidina. Taip pat reikia 
intensyvesnių veiksmų, kad pagerėtų 
jaunimo padėtis darbo rinkoje ir gerokai 
sumažėtų jaunimo nedarbas, kuris 
vidutiniškai yra dvigubai didesnis nei 
bendras nedarbo lygis.
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Or. el

Pakeitimas 33
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 gairės 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– imtis ryžtingų veiksmų moterų 
dalyvavimui skatinti ir skirtumams tarp 
lyčių užimtumo, nedarbo ir darbo 
užmokesčio šalinti;

– imtis ryžtingų veiksmų moterų 
dalyvavimui skatinti ir skirtumams tarp 
lyčių užimtumo, nedarbo, darbo 
užmokesčio, pareigų paaukštinimo ir 
mokymo šalinti.

Or. pt

Pakeitimas 34
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 gairės 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sudaryti geresnes sąlygas derinti darbą 
bei asmeninį gyvenimą ir pagerinti 
galimybes naudotis prieinamomis ir 
įperkamomis vaikų priežiūros įstaigomis 
bei kitiems išlaikytiniams skirta priežiūra,

– sudaryti geresnes sąlygas derinti darbą 
bei asmeninį gyvenimą, ypač remiant 
šeimas, kuriose yra tik vienas iš tėvų, 
skatinant tinkamą pareigų šeimoje 
pasiskirstymą, investicijas į viešąsias 
paslaugas bei naudojimąsi jomis, taip pat 
galimybę tėvams (tiek moterims, tiek ir 
vyrams) dirbti ne visą darbo dieną ir 
nepatirti dėl to diskriminacijos, palyginti
su visą darbo dieną dirbančiaisiais, ir 
pagerinti galimybes naudotis
kokybiškomis, prieinamomis ir 
įperkamomis mokyklinio amžiaus vaikų 
priežiūros 90 proc. laiko įstaigomis visose 
valstybėse narėse iki 2010 m, bei kitiems 
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išlaikytiniams skirta priežiūra,

Or. pt

Pakeitimas 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skyriaus 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aktyvios įtraukties politika gali padidinti 
darbo jėgos pasiūlą ir sustiprinti 
visuomenės darną bei būti galinga 
priemone skatinant labiausiai socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinę integraciją ir 
integraciją į darbo rinką. Kiekvienam 
darbo netenkančiam asmeniui per deramą 
laikotarpį turi būti pasiūlyta nauja 
įdarbinimo galimybė. Jaunimui toks 
laikotarpis turėtų būti trumpas, pvz., iki 
2010 m. ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai; 
suaugusiems – ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. 
Reikėtų įgyvendinti politiką, siūlančią 
aktyvias darbo rinkos priemones 
ilgalaikiams bedarbiams, atsižvelgiant į 
25 % dalyvavimo rodiklį 2010 m. 
Aktyvinimas turėtų vykti mokant, 
perkvalifikuojant, suteikiant galimybę 
atlikti darbo praktiką, siūlant darbo vietą 
arba kitaip įdarbinant, prireikus teikiant 
nuolatinę pagalbą ieškant darbo. Siekiant 
padidinti dalyvavimą ir įveikti socialinę 
atskirtį nepaprastai svarbu ieškantiesiems 
darbo palengvinti galimybes įsidarbinti, 
vykdyti nedarbo prevenciją ir užtikrinti, 
kad bedarbiai išlaikytų glaudžius ryšius su 
darbo rinka. Ši priemonė taip pat 
suderinama su darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyros metodu. 
Tam reikia pašalinti kliūtis, trukdančias 
patekti į darbo rinką, remiant aktyvias 

Aktyvios įtraukties politika gali padidinti 
darbo jėgos pasiūlą ir sustiprinti 
visuomenės darną bei būti galinga 
priemone skatinant labiausiai socialiai 
nuskriaustų žmonių socialinę integraciją ir 
integraciją į darbo rinką. Kiekvienam 
darbo netenkančiam asmeniui per deramą 
laikotarpį turi būti pasiūlyta nauja 
įdarbinimo galimybė. Jaunimui toks 
laikotarpis turėtų būti trumpas, pvz., iki 
2010 m. ne ilgesnis kaip 4 mėnesiai; 
suaugusiems – ne ilgesnis kaip 12 mėnesių. 
Reikėtų įgyvendinti politiką, siūlančią 
aktyvias darbo rinkos priemones 
ilgalaikiams bedarbiams, atsižvelgiant į 
25 % dalyvavimo rodiklį 2010 m. 
Aktyvinimas turėtų vykti mokant, 
perkvalifikuojant, suteikiant galimybę 
atlikti darbo praktiką, siūlant darbo vietą 
arba kitaip įdarbinant, prireikus teikiant 
nuolatinę pagalbą ieškant darbo. Siekiant 
padidinti dalyvavimą ir įveikti socialinę 
atskirtį nepaprastai svarbu ieškantiesiems 
darbo palengvinti galimybes įsidarbinti, 
vykdyti nedarbo prevenciją ir užtikrinti, 
kad bedarbiai išlaikytų glaudžius ryšius su 
darbo rinka. Ši priemonė taip pat 
suderinama su darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyros metodu. 
Tam reikia pašalinti kliūtis, trukdančias 
patekti į darbo rinką, remiant aktyvias 
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darbo paieškas, palengvinant profesinio 
mokymosi prieinamumą ir taikant kitas 
aktyvias darbo rinkos priemones bei 
užtikrinant, kad pagrindinės paslaugos būtų 
visiems įperkamos ir kad visiems būtų 
užtikrinti minimalūs ištekliai. Tokia 
samprata turėtų kartu užtikrinti finansinį 
darbo patrauklumą visiems darbuotojams, 
taip pat kad būtų įveiktas nedarbas, skurdas 
ir neveiklumo spąstai. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas socialiai nuskriaustų 
žmonių, įskaitant žemos kvalifikacijos 
darbuotojus, įtraukčiai į darbo rinką, tam 
tikslui plėtojant socialines paslaugas bei 
socialinę ekonomiką ir kuriant 
kolektyvinius poreikius tenkinančius 
naujus užimtumo šaltinius. Ypač svarbu 
kovoti su diskriminacija, skatinti neįgaliųjų 
galimybes įsidarbinti ir integruoti 
imigrantus bei mažumas.

darbo paieškas, palengvinant profesinio 
mokymosi prieinamumą ir taikant kitas 
aktyvias darbo rinkos priemones bei 
užtikrinant, kad pagrindinės paslaugos būtų 
visiems įperkamos ir kad visiems būtų 
užtikrinti minimalūs ištekliai. Tokia 
samprata turėtų kartu užtikrinti finansinį 
darbo patrauklumą visiems darbuotojams ir 
garantuoti principo „už vienodą darbą 
vienodas atlyginimas“ laikymąsi, taip pat 
kad būtų įveiktas nedarbas, skurdas ir 
neveiklumo spąstai. Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas socialiai nuskriaustų 
žmonių, įskaitant žemos kvalifikacijos 
darbuotojus, įtraukčiai į darbo rinką, tam 
tikslui plėtojant socialines paslaugas bei 
socialinę ekonomiką ir kuriant 
kolektyvinius poreikius tenkinančius 
naujus užimtumo šaltinius. Ypač svarbu 
kovoti su diskriminacija, skatinti moterų ir
neįgaliųjų galimybes įsidarbinti ir 
integruoti imigrantus bei mažumas.

Or. es

Pakeitimas 36
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 19 gairės 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kuriant naujus užimtumo šaltinius 
asmenims ir įmonėms teikiamų paslaugų 
sektoriuje, ypač vietos lygmeniu.

– kuriant naujus užimtumo šaltinius 
asmenims ir įmonėms teikiamų paslaugų 
sektoriuje, ypač vietos ir regioniniu
lygmeniu.

Or. fr
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Pakeitimas 37
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 19a gairė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a gairė. Pozityviomis priemonėmis, 
sudarančiomis galimybę gauti ilgalaikį ir 
kvalifikuotą darbą, užtikrinti aktyvų 
įsitraukimą į darbo rinką.

Or. fr

Pakeitimas 38
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 20 gairės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– modernizuojant ir stiprinant darbo rinkos 
institucijas, ypač užimtumo tarnybas, taip 
pat siekiant užtikrinti didesnį užimtumo ir 
profesinio mokymo galimybių skaidrumą 
nacionaliniu ir Europos lygmeniu;

– modernizuojant ir stiprinant darbo rinkos 
institucijas, ypač užimtumo tarnybas, taip 
pat siekiant užtikrinti didesnį užimtumo ir 
profesinio mokymo galimybių skaidrumą 
nacionaliniu ir Europos lygmeniu bei 
išsamiau informuojant apie lygias moterų 
ir vyrų galimybes bei požiūrį;

Or. fr

Pakeitimas 39
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 2 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 2. Gerinti ieškančiųjų darbo, darbuotojų ir 
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prisitaikyti įmonių vadovų gebėjimą prisitaikyti

Or. fr

Pakeitimas 40
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 21 gairės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– suderinti užimtumą reglamentuojančius 
teisės aktus, prireikus pataisyti skirtingą 
sutarčių sudarymo tvarką ir su darbo 
valandomis susijusias nuostatas,

– suderinti darbą reglamentuojančius teisės 
aktus ir su darbo valandomis susijusias 
nuostatas,

Or. fr

Pakeitimas 41
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 21 gairės 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– spręsti nedeklaruojamo darbo klausimą, – spręsti nedeklaruojamo darbo klausimą
imantis priemonių, kurios priverstų 
darbuotojus ir įmones juo nebesidomėti,

Or. fr
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Pakeitimas 42
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 21 gairės 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- geriau numatyti pokyčius, įskaitant 
ekonomikos restruktūrizavimą, ypač su 
prekybos atvėrimu susijusius pokyčius, ir 
pozityviai juos valdyti – taip sumažinti jų 
socialines sąnaudas ir palengvinti 
prisitaikymą,

– geriau numatyti pokyčius, įskaitant 
ekonomikos restruktūrizavimą dėl 
globalizacijos, ir pozityviai juos valdyti –
taip sumažinti jų socialinius padarinius ir 
palengvinti prisitaikymą,

Or. fr

Pakeitimas 43
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 21 gairės 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti profesinio statuso pokyčius, 
įskaitant profesinį mokymą, savarankišką 
darbą, verslo kūrimą ir geografinį 
judrumą.

– valstybėms narėms parengti savo 
veiksmų planą, pagrįstą Tarybos 
patvirtintais bendrais lankstumo ir
užimtumo garantijų pusiausvyros 
principais.

Or. fr

Pakeitimas 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 3 skyriaus 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žinių ekonomikai ir į paslaugas orientuotai Žinių ekonomikai ir į paslaugas orientuotai 
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ekonomikai reikia įvairių tradicinėms 
pramonės šakoms būdingų gebėjimų; šie 
gebėjimai taip pat turi būti nuolat 
atnaujinami atsižvelgiant į technologijų 
pokyčius ir inovacijas. Darbuotojai, 
norintys likti darbe ir siekti pažangos, turi 
būti pasirengę pokyčiams ir kintančioms 
darbo rinkoms, turi reguliariai kaupti ir 
atnaujinti įgūdžius. Įmonių našumas 
priklauso nuo gebėjimo sutelkti ir išlaikyti 
darbo jėgą, galinčią prisitaikyti prie 
pokyčių. Vyriausybės turi užtikrinti, kad 
būtų siekiama aukštesnių išsilavinimo 
lygių ir kad jaunimas, laikantis Europos 
jaunimo pakto, įgytų būtiną svarbiausią 
kompetenciją. Norėdama pagerinti darbo 
rinkos perspektyvas jaunimui, ES turėtų 
siekti, kad iki 2010 m. anksti švietimo 
sistemą paliekančių jaunuolių skaičiaus 
vidurkis būtų ne didesnis nei 10 % ir kad 
bent jau 85 % 22 metų amžiaus asmenų 
būtų įgiję aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą. 
Įgyvendinama politika taip pat turėtų būti 
siekiama, kad dalyvavimo mokymesi visą 
gyvenimą ES vidurkis būtų mažiausiai 
12,5 % suaugusių darbingo amžiaus 
gyventojų (amžiaus grupė nuo 25 iki 
64 metų). Visos suinteresuotosios šalys 
turėtų sutelkti pastangas vystant ir 
skatinant tikrąją mokymosi visą gyvenimą 
nuo pat ankstyvo amžiaus kultūrą. Siekiant 
gerokai padidinti viešojo ir privačiojo 
sektorių investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
vienam gyventojui ir garantuoti šių 
investicijų kokybę bei veiksmingumą, 
svarbu užtikrinti sąžiningą ir skaidrų 
išlaidų bei atsakomybės pasidalijimą tarp 
visų dalyvių bei pagerinti bendrojo 
švietimo ir profesinio mokymo politikos 
veiksmingumo rodiklius. Valstybės narės 
investuodamos į bendrąjį švietimą ir 
profesinį mokymą turėtų geriau panaudoti 
struktūrinių fondų bei Europos investicijų 
banko lėšas. Siekdamos šių tikslų valstybės 
narės privalo įgyvendinti darnias ir 

ekonomikai reikia įvairių tradicinėms 
pramonės šakoms būdingų gebėjimų; šie 
gebėjimai taip pat turi būti nuolat 
atnaujinami atsižvelgiant į technologijų 
pokyčius ir inovacijas. Darbuotojai, 
norintys likti darbe ir siekti pažangos, turi 
būti pasirengę pokyčiams ir kintančioms 
darbo rinkoms, turi reguliariai kaupti ir 
atnaujinti įgūdžius. Įmonių našumas 
priklauso nuo gebėjimo sutelkti ir išlaikyti 
darbo jėgą, galinčią prisitaikyti prie 
pokyčių. Vyriausybės turi užtikrinti, kad 
būtų siekiama aukštesnių išsilavinimo 
lygių ir kad jaunimas, laikantis Europos 
jaunimo pakto, įgytų būtiną svarbiausią 
kompetenciją. Norėdama pagerinti darbo 
rinkos perspektyvas jaunimui, ES turėtų 
siekti, kad iki 2010 m. anksti švietimo 
sistemą paliekančių jaunuolių skaičiaus 
vidurkis būtų ne didesnis nei 10 % ir kad 
bent jau 85 % 22 metų amžiaus asmenų 
būtų įgiję aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą. 
Įgyvendinama politika taip pat turėtų būti 
siekiama, kad dalyvavimo mokymesi visą 
gyvenimą ES vidurkis būtų mažiausiai 
12,5 % suaugusių darbingo amžiaus 
gyventojų (amžiaus grupė nuo 25 iki 
64 metų). Visos suinteresuotosios šalys 
turėtų sutelkti pastangas vystant ir 
skatinant tikrąją mokymosi visą gyvenimą 
nuo pat ankstyvo amžiaus kultūrą, 
ypatingą dėmesį skirdamos moterims, 
asmenims su negalia, imigrantams, 
tautinėms mažumoms ir ilgą laiką 
nedirbantiems asmenims. Siekiant gerokai 
padidinti viešojo ir privačiojo sektorių 
investicijas į žmogiškąjį kapitalą vienam 
gyventojui ir garantuoti šių investicijų 
kokybę bei veiksmingumą, svarbu 
užtikrinti sąžiningą ir skaidrų išlaidų bei 
atsakomybės pasidalijimą tarp visų dalyvių 
bei pagerinti bendrojo švietimo ir 
profesinio mokymo politikos 
veiksmingumo rodiklius. Valstybės narės 
investuodamos į bendrąjį švietimą ir 
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išsamias mokymosi visą gyvenimą 
strategijas, kurias jos pačios įsipareigojo 
įgyvendinti.

profesinį mokymą turėtų geriau panaudoti 
struktūrinių fondų bei Europos investicijų 
banko lėšas. Siekdamos šių tikslų valstybės 
narės privalo įgyvendinti darnias ir 
išsamias mokymosi visą gyvenimą 
strategijas, kurias jos pačios įsipareigojo 
įgyvendinti.

Or. es

Pakeitimas 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 23 gairės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sukuriant integruojančią bendrojo 
švietimo ir profesinio mokymo politiką bei 
imantis veiksmų siekiant gerokai 
palengvinti galimybę gauti pagrindinį 
profesinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, 
įskaitant gamybinę praktiką ir verslumo 
mokymą,

– sukuriant integruojančią bendrojo 
švietimo ir profesinio mokymo politiką bei 
imantis veiksmų siekiant gerokai 
palengvinti galimybę gauti pagrindinį 
profesinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą,
įskaitant gamybinę praktiką ir verslumo 
mokymą, užtikrinant, kad viešasis ir 
privatus sektoriai skatintų moterų 
dalyvavimą ten, kur joms menkai 
atstovaujama, ir kad būtų panaudotos jų 
žinios bei kompetencija,

Or. el

Pakeitimas 46
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 23 gairės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sukuriant integruojančią bendrojo 
švietimo ir profesinio mokymo politiką bei 

– sukuriant integruojančią bendrojo 
švietimo ir profesinio mokymo politiką bei 
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imantis veiksmų siekiant gerokai 
palengvinti galimybę gauti pagrindinį 
profesinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, 
įskaitant gamybinę praktiką ir verslumo 
mokymą,

imantis veiksmų siekiant gerokai 
palengvinti galimybę gauti pagrindinį 
profesinį, vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, 
įskaitant gamybinę praktiką ir verslumo 
mokymą, taip pat skatinant platesnį 
profesijų pasirinkimą jaunoms 
merginoms,

Or. fr

Pakeitimas 47
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 23 gairės 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagal Europos susitarimus sukuriant 
visiems prieinamo mokymosi visą 
gyvenimą strategijas mokyklose, įmonėse, 
valdžios institucijose ir namuose, įskaitant 
atitinkamas paskatas ir išlaidų pasidalijimo 
mechanizmus, siekiant remti 
nepertraukiamą dirbančiųjų, ypač žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžius 
darbuotojų, dalyvavimą tęstiniame 
mokymesi ir darbo vietoje 
organizuojamuose profesinio mokymo 
kursuose.

– pagal Europos susitarimus sukuriant 
visiems prieinamo mokymosi visą 
gyvenimą strategijas mokyklose, įmonėse, 
valdžios institucijose ir namuose, įskaitant 
atitinkamas paskatas ir išlaidų pasidalijimo 
mechanizmus, siekiant remti 
nepertraukiamą dirbančiųjų, ypač žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžius 
darbuotojų, taip pat laikinai ar visam 
laikui dėl įsipareigojimų šeimai išėjusių iš 
darbo asmenų dalyvavimą tęstiniame 
mokymesi ir darbo vietoje 
organizuojamuose profesinio mokymo 
kursuose.

Or. fr
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Pakeitimas 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 23 gairės 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pagal Europos susitarimus sukuriant 
visiems prieinamo mokymosi visą 
gyvenimą strategijas mokyklose, įmonėse, 
valdžios institucijose ir namuose, įskaitant 
atitinkamas paskatas ir išlaidų pasidalijimo 
mechanizmus, siekiant remti 
nepertraukiamą dirbančiųjų, ypač žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžius 
darbuotojų, dalyvavimą tęstiniame 
mokymesi ir darbo vietoje 
organizuojamuose profesinio mokymo 
kursuose.

– pagal Europos susitarimus sukuriant 
visiems prieinamo mokymosi visą 
gyvenimą strategijas mokyklose, įmonėse, 
valdžios institucijose ir namuose, įskaitant 
atitinkamas paskatas ir išlaidų pasidalijimo 
mechanizmus, siekiant remti 
nepertraukiamą dirbančiųjų, ypač žemos 
kvalifikacijos ir vyresnio amžius 
darbuotojų, taip pat bet kokio amžiaus 
darbuotojų, laikinai išėjusių iš darbo 
rinkos, kad suderintų profesinį ir šeimos 
gyvenimą, dalyvavimą tęstiniame 
mokymesi ir darbo vietoje 
organizuojamuose profesinio mokymo 
kursuose.

Or. el
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