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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 šiose 
prioritetinėse srityse, siekdamos:

– 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, modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas ir priimti bendrąją lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo strategiją,

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti, ir

– gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą 
prisitaikyti, ir

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

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

Or. fr

Pakeitimas 2

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 

– Visiškas užimtumas. Pasiekti visišką 
užimtumą ir sumažinti nedarbą bei 
neveiklumą didinant darbo jėgos paklausą 
ir pasiūlą per integruotą darbo rinkos 
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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.

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 
sprendžiami darbo rinkų lankstumo, darbo 
organizavimo ir darbo santykių klausimai, 
siekiant suderinti darbą ir šeiminį 
gyvenimą, taip pat užimtumo garantijų ir
socialinės apsaugos klausimai.

Or. fr

Pakeitimas 3

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, nestabilaus užimtumo lygio
bei dirbančiųjų už menką atlyginimą 
skaičiaus mažinimu. Reikėtų visiškai 
išnaudoti darbo kokybės, našumo ir 
užimtumo sąveikas.

Or. fr

Pakeitimas 4

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 

– Socialinės ir teritorinės sanglaudos 
stiprinimas. Reikia ryžtingų veiksmų 
socialinei įtraukčiai stiprinti, kovoti su 
skurdu (ypač su tik vieną iš tėvų turinčių
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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.

šeimų 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

Pakeitimas 5

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 
būtų sumažintos visos su lytimi susijusios 
spragos, ypač griežtai taikant ES 
direktyvas vienodo požiūrio į visus 
asmenis klausimais.  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
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 6 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą 
tobulinant bendrąjį švietimą ir įgūdžius ir 
skatinant įvairinti profesijos pasirinkimo 
galimybes, kad būtų didinamas vyrų ir 
moterų tinkamumas darbui per visą jų 
profesinę karjerą.

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skirsnio 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 

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. Ypatingas pastangas reikėtų 
dėti siekiant panaikinti tebeegzistuojančius 
vyrų ir moterų užimtumo skirtumus, 
padidinti žemą vyresniojo amžiaus 
darbuotojų ir jaunimo užimtumo lygį, 
įgyvendinant naują požiūrį dėl kartų 
solidarumo, ir skatinti aktyvią labiausiai iš 
darbo rinkos išstumtų asmenų, ypač nuo 
daugialypės diskriminacijos nukentėjusių 
asmenų, įtrauktį. Taip pat reikia 
intensyvesnių veiksmų, kad pagerėtų 
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vidutiniškai yra dvigubai didesnis nei 
bendras nedarbo lygis.

jaunimo padėtis darbo rinkoje ir gerokai 
sumažėtų jaunimo nedarbas, kuris 
vidutiniškai yra dvigubai didesnis nei 
bendras nedarbo lygis.

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 1 skirsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina sudaryti tinkamas sąlygas 
užimtumo didinimui tiems, kurie įsidarbina 
pirmą kartą, grįžta į darbą po pertraukos 
arba nori pratęsti darbingą amžių. Darbo 
vietų kokybė, įskaitant darbo užmokestį ir 
lengvatas, darbo sąlygas, mokymosi visą 
gyvenimą galimybes ir karjeros 
perspektyvas, taip pat socialinės apsaugos 
sistemų parama ir paskatos yra labai 
svarbūs darbo rinkos lankstumo ir
užimtumo garantijų pusiausvyros požiūriu. 
Kad būtų sustiprintas požiūris į darbą visą 
gyvenimą ir skatinama suderinti šeiminį 
gyvenimą ir darbą, reikia politikos, kuri 
įtvirtintų nuostatas dėl vaikų priežiūros. 
Naudinga standartinė priemonė – užtikrinti, 
kad iki 2010 m. vaiko priežiūros garantijas 
turėtų bent jau 90 % vaikų nuo 3 metų iki 
privalomo mokyklinio amžiaus ir bent jau 
33 % vaikų iki 3 metų. Kad padidėtų 
vidutinis tėvų, ypač vienišų, užimtumas, 
reikia šeimas remiančių priemonių. Visų 
pirma valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
ypatingus vienišų tėvų ir daugiavaikių 
šeimų poreikius. Be to, kad būtų pailgintas 
darbingas amžius, iki 2010 m. faktinis 
vidutinis išėjimo iš darbo rinkos amžius ES 
lygmeniu turėtų pailgėti penkeriais metais 
(palyginti su 59,9 metų 2001 m.). 
Valstybės narės taip pat turėtų patvirtinti 
sveikatos apsaugos, prevencijos ir sveikos 
gyvensenos skatinimo priemones, 

Būtina sudaryti tinkamas sąlygas 
užimtumo didinimui tiems, kurie įsidarbina 
pirmą kartą, grįžta į darbą po pertraukos 
arba nori pratęsti darbingą amžių. Darbo 
vietų kokybė, įskaitant darbo užmokestį ir 
lengvatas, darbo sąlygas, mokymosi visą 
gyvenimą galimybes ir karjeros 
perspektyvas, taip pat socialinės apsaugos 
sistemų parama ir paskatos yra labai 
svarbūs darbo rinkos lankstumo ir 
užimtumo garantijų pusiausvyros požiūriu. 
Kad būtų sustiprintas požiūris į darbą visą 
gyvenimą ir skatinama suderinti šeiminį 
gyvenimą ir darbą, reikia politikos, kuri 
įtvirtintų nuostatas dėl vaikų priežiūros. 
Pirmaeilės svarbos tikslas – užtikrinti, kad 
iki 2010 m. vaiko priežiūros garantijas 
turėtų bent jau 90 % vaikų nuo 3 metų iki 
privalomo mokyklinio amžiaus ir bent jau 
33 % vaikų iki 3 metų. Kad padidėtų 
vidutinis tėvų, ypač vienišų, užimtumas, 
reikia šeimas remiančių priemonių. Visų 
pirma valstybės narės turėtų atsižvelgti į 
specialiuosius vienišų tėvų, daugiavaikių 
šeimų ir šeimų, išlaikančių suaugusius ar 
neįgalius asmenis, poreikius. Be to, kad 
būtų pailgintas darbingas amžius, iki 
2010 m. faktinis vidutinis išėjimo iš darbo 
rinkos amžius ES lygmeniu turėtų pailgėti 
penkeriais metais (palyginti su 59,9 metų 
2001 m.). Valstybės narės taip pat turėtų 
patvirtinti sveikatos apsaugos, prevencijos 
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siekdamos sumažinti ligonių skaičių, 
padidinti darbo našumą ir pailginti 
darbingą amžių.

ir sveikos gyvensenos skatinimo 
priemones, siekdamos sumažinti ligonių 
skaičių, padidinti darbo našumą ir pailginti 
darbingą amžių.

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 gairės 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atnaujinti pastangas sukurti jaunimo 
užimtumo modelius ir sumažinti jaunimo 
nedarbą, kaip raginama Europos jaunimo 
pakte;

- atnaujinti pastangas sukurti jaunimo 
užimtumo modelius ir sumažinti jaunimo 
nedarbą, kaip raginama Europos jaunimo 
pakte, kovojant su diskriminacija dėl 
lyties;

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
Priedo 18 gairės 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- sukurti modernias socialinės apsaugos, 
įskaitant pensijų ir sveikatos priežiūros, 
sistemas ir užtikrinti jų socialinį 
proporcingumą, finansinį tvarumą ir 
gebėjimą reaguoti į kintančius poreikius, 
kad būtų remiamas darbo jėgos 
dalyvavimas ir geresnis jos išsilaikymas 
darbo rinkoje bei ilgesnis darbingas 
amžius.

- sukurti modernias socialinės apsaugos, 
įskaitant pensijų ir sveikatos priežiūros, 
sistemas ir užtikrinti jų socialinį 
proporcingumą, finansinį tvarumą ir 
gebėjimą reaguoti į kintančius poreikius, 
kad būtų remiamas darbo jėgos 
dalyvavimas, ekonominė nepriklausomybė
ir geresnis jos išsilaikymas darbo rinkoje 
bei ilgesnis darbingas amžius.

Or. fr
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Pakeitimas 11

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 lygmeniu, didinant 
šių sektorių socialinę vertę.

Or. fr

Pakeitimas 12

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 ir lygių 
galimybių normų laikymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 13

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, skatinant moteris dalyvauti ten, 
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kur joms nepakankamai atstovaujama;

Or. fr

Pakeitimas 14

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, vyresnio amžiaus
darbuotojų ir darbuotojų, kurie laikinai 
paliko darbo rinką norėdami suderinti 
darbą ir šeiminį gyvenimą, dalyvavimą 
tęstiniame mokymesi ir darbo vietoje 
organizuojamuose profesinio mokymo 
kursuose.

Or. fr
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