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Pakeitimas 20
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, kurios šalys yra Europos 
Sąjunga ir visos jos valstybės narės,

Or. en

Pakeitimas 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją, kurios šalys yra Europos 
Sąjunga ir visos jos valstybės narės,

Or. en

Pagrindimas

Kaip teisinį ESF+ pagrindą būtina įtraukti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, nes 
ES ir visos valstybės narės yra ją ratifikavusios.

Pakeitimas 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a nurodomoji dalis (nauja)



PE626.995v02-00 4/148 AM\1164117LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl 
tarpinstitucinės deklaracijos dėl Europos 
socialinių teisių ramsčio (2017/C 428/09),

Or. en

Pakeitimas 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją,

Or. en

Pakeitimas 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją,

Or. en

Pakeitimas 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 d nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių 
konvenciją,

Or. en

Pakeitimas 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) pagal ES sutarties 3 straipsnį, 
kurdama vidaus rinką Sąjunga kuria itin 
konkurencingą socialinės rinkos 
ekonomiką, kuria siekiama visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, skatinti 
lyčių lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą bei kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija. Pagal SESV 9 
straipsnį, nustatydama ir įgyvendindama 
savo politikos kryptis ir veiksmus, 
Sąjunga atsižvelgia į reikalavimus, 
susijusius, inter alia, su didelio užimtumo 
skatinimu, tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, 
aukšto lygio švietimu, mokymu ir žmonių 
sveikatos apsauga;

Or. en

Pakeitimas 27
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Dvidešimt pagrindinių 
ramsčio principų suskirstyti į tris 
kategorijas: lygios galimybės ir galimybė 
įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; 
socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį;

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Europos socialinių 
teisių ramstyje nustatyti valstybių narių 
įsipareigojimai socialinės apsaugos, 
socialinės įtraukties, deramų darbo 
sąlygų, lygių galimybių ir galimybės 
įsidarbinti atžvilgiu. Dvidešimt 
pagrindinių ramsčio principų suskirstyti į 
tris kategorijas: lygios galimybės ir 
galimybė įsidarbinti; tinkamos darbo 
sąlygos; socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 28
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Dvidešimt pagrindinių 
ramsčio principų suskirstyti į tris 
kategorijas: lygios galimybės ir galimybė 

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Europos socialinių 
teisių ramstis – tai politinių ketinimų 
deklaracija, bet ne teisinė sistema. 
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įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; 
socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+)
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį;

Siekiant įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslus, „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+) tikslai turi būti 
grindžiami dabartinio ES acquis teisiniu 
pagrindu ir negali būti viršesni. Dvidešimt 
pagrindinių ramsčio principų suskirstyti į 
tris kategorijas: lygios galimybės ir 
galimybė įsidarbinti; tinkamos darbo 
sąlygos; socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti ESF+ 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį ir 
laikantis subsidiarumo ir proporcingumo 
principų;

Or. en

Pakeitimas 29
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Dvidešimt pagrindinių 
ramsčio principų suskirstyti į tris 
kategorijas: lygios galimybės ir galimybė 
įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; 
socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Dvidešimt pagrindinių 
ramsčio principų suskirstyti į tris 
kategorijas: lygios galimybės ir galimybė 
įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; 
socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
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žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį;

žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį. Visi 
veiksmai pagal ESF+ turėtų būti vykdomi 
laikantis Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos;

Or. en

Pakeitimas 30
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Dvidešimt pagrindinių 
ramsčio principų suskirstyti į tris 
kategorijas: lygios galimybės ir galimybė 
įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; 
socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 straipsnį;

(1) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija drauge 
paskelbė apie Europos socialinių teisių 
ramstį, kuriuo siekiama spręsti socialines 
Europos problemas. Dvidešimt pagrindinių 
ramsčio principų suskirstyti į tris 
kategorijas: lygios galimybės ir galimybė 
įsidarbinti; tinkamos darbo sąlygos; 
socialinė apsauga ir įtrauktis. Tais 
dvidešimt Europos socialinių teisių 
ramsčio principų reikėtų grįsti „Europos 
socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) 
veiksmus. Siekiant įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramstį, reikėtų, kad ESF+ 
skatintų užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties politikos sričių investicijas į 
žmones ir sistemas, taip remiant 
ekonominę, teritorinę ir socialinę 
sanglaudą pagal SESV 174 ir 175 straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti pateiktos kartu su 
metinėmis nacionalinių reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 
ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 
pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės 
pridėtinės vertės teikiant finansinę 
paramą, visų pirma pagal programas, 
kurias Sąjunga remia Europos regioninės 
plėtros fondo (EFPF), Sanglaudos fondo, 
„Europos socialinio fondo +“ (ESF+), 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo (EJRŽF), Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai, Europos investicijų 
stabilizavimo priemonės ir tam tikrais 
atvejais fondo „InvestEU“ lėšomis;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Europos semestras skatina visiškai neskaidrų ir nedemokratišką valdymo modelį, kuriuo 
neatsižvelgiama į subsidiarumo principą.

Pakeitimas 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygiu Europos
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios
strategijos turėtų būti pateiktos kartu su 
metinėmis nacionalinių reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 
ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 
pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės pridėtinės
vertės teikiant finansinę paramą, visų 
pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo
(EFPF), Sanglaudos fondo, „Europos
socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF),
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir tam tikrais atvejais fondo 
„InvestEU“ lėšomis;

(2) Sąjungos lygiu SESV 151 
straipsnis ir Europos socialinėje chartijoje 
(ETS Nr. 163) įtvirtintos teisės naudojami
kaip Sąjungos ir valstybių narių
strategijos įgyvendinant ESF+. Jos taip pat 
turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės socialinės
vertės teikiant finansinę paramą, visų 
pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo
(EFPF), Sanglaudos fondo, Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir 
tam tikrais atvejais Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 33
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
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sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti pateiktos kartu su 
metinėmis nacionalinių reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 
ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 
pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės pridėtinės 
vertės teikiant finansinę paramą, visų 
pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo
(EFPF), Sanglaudos fondo, „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir tam tikrais atvejais fondo
„InvestEU“ lėšomis;

sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti plėtojamos 
įgyvendinant nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų partnerystę, jose 
turėtų būti atsižvelgta į lyčių aspektą ir jos 
turėtų būti pateiktos kartu su metinėmis 
nacionalinių reformų programomis ir 
naudojamos kaip priemonė, kuria 
apibendrinami ir koordinuojami 
prioritetiniai investiciniai projektai, 
kuriems skiriamas nacionalinis ir (arba)
Sąjungos finansavimas. Jos taip pat turėtų 
padėti Sąjungos lėšas naudoti nuosekliai, 
siekiant kuo didesnės pridėtinės vertės 
teikiant finansinę paramą, visų pirma pagal 
programas, kurias Sąjunga remia Europos 
regioninės plėtros fondo (EFPF), 
Sanglaudos fondo, „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF), Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos 
investicijų stabilizavimo priemonės ir tam 
tikrais atvejais fondo „InvestEU“ lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 34
Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema, siekiant 
įvykdyti nustatytus tikslus. Šios strategijos 
turėtų būti pateiktos kartu su metinėmis 
nacionalinių reformų programomis ir 
naudojamos kaip priemonė, kuria 
apibendrinami ir koordinuojami 
prioritetiniai investiciniai projektai, 

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema, siekiant 
įvykdyti nustatytus tikslus. Šios strategijos 
turėtų būti pateiktos kartu su metinėmis 
nacionalinių reformų programomis, 
parengtomis tinkamai įtraukiant vietos ir
regioninės valdžios institucijas bei kitus 
susijusius subjektus, ir naudojamos kaip 
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kuriems skiriamas nacionalinis ir (arba)
Sąjungos finansavimas. Jos taip pat turėtų 
padėti Sąjungos lėšas naudoti nuosekliai, 
siekiant kuo didesnės pridėtinės vertės 
teikiant finansinę paramą, visų pirma pagal 
programas, kurias Sąjunga remia Europos 
regioninės plėtros fondo (EFPF), 
Sanglaudos fondo, „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF), Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos 
investicijų stabilizavimo priemonės ir tam 
tikrais atvejais fondo „InvestEU“ lėšomis;

priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 
ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 
pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės pridėtinės 
vertės teikiant finansinę paramą, visų 
pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo
(EFPF), Sanglaudos fondo, „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir tam tikrais atvejais fondo
„InvestEU“ lėšomis;

Or. es

Pakeitimas 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti pateiktos kartu su 
metinėmis nacionalinių reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 
ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 
pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės pridėtinės 
vertės teikiant finansinę paramą, visų 

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti plėtojamos 
įgyvendinant nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų partnerystę ir
pateiktos kartu su metinėmis nacionalinių 
reformų programomis ir naudojamos kaip 
priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis 
ir (arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip 
pat turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 



AM\1164117LT.docx 13/148 PE626.995v02-00

LT

pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo
(EFPF), Sanglaudos fondo, „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir tam tikrais atvejais fondo
„InvestEU“ lėšomis;

nuosekliai, siekiant kuo didesnės pridėtinės 
vertės teikiant finansinę paramą, visų 
pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo
(EFPF), Sanglaudos fondo, „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir tam tikrais atvejais fondo
„InvestEU“ lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino „Sąjungos atsaką į JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. – tvarią 
Europos ateitį“. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, 
reaguodama į pasaulinius iššūkius, 
vykdytų plataus užmojo politiką. Taryba 
palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d.
Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios 
Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ 
kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus 
vystymosi tikslų ir vadovaujantis darnaus 
vystymosi principu kaip esminiu 
orientaciniu visų Sąjungos politikos 
krypčių principu, be kita ko, naudojant 
biudžeto programas. ESF+ daugiausia 
turėtų prisidėti įgyvendinant darnaus 
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vystymosi tikslus – perpus sumažinti 
santykinį skurdą ir panaikinti itin didelį 
skurdą (1 tikslas), užtikrinti gerą sveikatą 
ir gerovę (3 tikslas), kokybišką ir įtraukų 
švietimą (4 tikslas), skatinti lyčių lygybę (5 
tikslas), remti tvarų, įtraukų ir darnų 
ekonomikos augimą, visišką ir produktyvų 
užimtumą ir deramą darbą visiems (8 
tikslas) bei mažinti nelygybę (10 tikslas);

Or. en

Pakeitimas 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas 
valstybių narių užimtumo politikos gaires, 
tekstą suderinant su Europos socialinių 
teisių ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires ir susijusias 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 
straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, 
bei, tam tikrais nacionalinio lygmens 
atvejais, nacionalines reformų programas, 
grindžiamas nacionalinėmis strategijomis. 
Be to, ESF turėtų padėti įgyvendinti kai 
kurias pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės ir Europos švietimo erdvės, 
atitinkamų Tarybos rekomendacijų ir kitų 
iniciatyvų, kaip antai Jaunimo garantijų, 
Įgūdžių tobulinimo krypties ir Ilgalaikių 

(3) Siekiant užtikrinti visapusišką 
ESF+ atitiktį Sąjungos tikslams dėl
užimtumo, švietimo, mokymo, kovos su 
socialine atskirtimi, skurdu ir 
diskriminacija, ESF+ turėtų tapti valstybes 
nares remiančia priemone ir padėti 
įgyvendinti kai kurias pagrindinių 
Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų, visų pirma 
Europos įgūdžių darbotvarkės, Europos 
švietimo erdvės ir Trečiųjų šalių piliečių 
integravimo veiksmų plano, atitinkamų 
Tarybos rekomendacijų ir kitų iniciatyvų, 
kaip antai Jaunimo garantijų, Įgūdžių 
tobulinimo krypties ir Ilgalaikių bedarbių 
integracijos į darbo rinką iniciatyvų, 
nuostatas;
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bedarbių integracijos į darbo rinką 
iniciatyvų, nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires ir susijusias 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 
straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, 
bei, tam tikrais nacionalinio lygmens 
atvejais, nacionalines reformų programas, 
grindžiamas nacionalinėmis strategijomis. 
Be to, ESF turėtų padėti įgyvendinti kai 
kurias pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės ir Europos švietimo erdvės, 
atitinkamų Tarybos rekomendacijų ir kitų 
iniciatyvų, kaip antai Jaunimo garantijų, 
Įgūdžių tobulinimo krypties ir Ilgalaikių 
bedarbių integracijos į darbo rinką 
iniciatyvų, nuostatas;

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires. Be to, ESF turėtų padėti 
įgyvendinti kai kurias pagrindinių 
Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų, visų pirma 
Europos įgūdžių darbotvarkės ir Europos 
švietimo erdvės, atitinkamų Tarybos 
rekomendacijų ir kitų iniciatyvų, kaip antai 
Jaunimo garantijų, Įgūdžių tobulinimo 
krypties ir Ilgalaikių bedarbių integracijos į 
darbo rinką iniciatyvų, nuostatas;

Or. it
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Pakeitimas 39
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires ir susijusias 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 
straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, 
bei, tam tikrais nacionalinio lygmens 
atvejais, nacionalines reformų programas, 
grindžiamas nacionalinėmis strategijomis. 
Be to, ESF turėtų padėti įgyvendinti kai 
kurias pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės ir Europos švietimo erdvės, 
atitinkamų Tarybos rekomendacijų ir kitų 
iniciatyvų, kaip antai Jaunimo garantijų, 
Įgūdžių tobulinimo krypties ir Ilgalaikių 
bedarbių integracijos į darbo rinką 
iniciatyvų, nuostatas;

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires. Be to, ESF turėtų padėti 
įgyvendinti kai kurias pagrindinių 
Sąjungos iniciatyvų ir veiksmų, visų pirma 
Europos įgūdžių darbotvarkės ir Europos 
švietimo erdvės, atitinkamų Tarybos 
rekomendacijų ir kitų iniciatyvų, kaip antai 
Jaunimo garantijų, Įgūdžių tobulinimo 
krypties ir Ilgalaikių bedarbių integracijos į 
darbo rinką iniciatyvų, nuostatas;

Or. fr

Pakeitimas 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires ir susijusias 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas pagal SESV 121 
straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį, 
bei, tam tikrais nacionalinio lygmens 
atvejais, nacionalines reformų programas, 
grindžiamas nacionalinėmis strategijomis. 
Be to, ESF turėtų padėti įgyvendinti kai 
kurias pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės ir Europos švietimo erdvės, 
atitinkamų Tarybos rekomendacijų ir kitų
iniciatyvų, kaip antai Jaunimo garantijų, 
Įgūdžių tobulinimo krypties ir Ilgalaikių 
bedarbių integracijos į darbo rinką 
iniciatyvų, nuostatas;

(3) Tarybos pagal 148 straipsnio 2 dalį 
priimtos gairės dėl valstybių narių 
užimtumo politikos, t. y.: Darbo jėgos 
paklausos didinimas; Darbo jėgos 
pasiūlos gerinimas: galimybės įsidarbinti, 
įgūdžiai ir kompetencija; Darbo rinkų 
veikimo ir socialinio dialogo 
veiksmingumo gerinimas; Lygių 
galimybių visiems skatinimas, socialinės 
įtraukties skatinimas ir kova su skurdu, 
taip pat plačios ekonominės gairės, 
priimtos pagal 121 straipsnio 2 dalį, 
sudaro integruotas gaires, kuriomis 
pagrįsta strategija „Europa 2020“. Taryba 
priėmė peržiūrėtas valstybių narių 
užimtumo politikos gaires, jas 
suderindama su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant skatinti darbo vietų 
kūrimą ir socialinę sanglaudą ir taip
pagerinti Europos konkurencingumą bei
sudaryti Sąjungoje geresnę investicinę 
aplinką. Siekiant užtikrinti visapusišką 
ESF+ atitiktį gairių tikslams, užimtumo
politikai valstybės narės turėtų planuoti
ESF+ paramą atsižvelgdamos į tas joms 
aktualias gaires ir susijusias konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, priimtas 
pagal SESV 148 straipsnio 4 dalį, bei
nacionaliniu lygmeniu į užimtumo ir 
socialinius aspektus nacionalinėse 
reformų programose, grindžiamose
nacionalinėmis strategijomis. Be to, ESF 
turėtų padėti įgyvendinti kai kurias 
pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės ir Europos švietimo erdvės,
Jaunimo garantijų bei kitų atitinkamų 
Tarybos rekomendacijų ir kitų iniciatyvų, 
kaip antai „Investicijos į vaikus. Padėkime 
išsivaduoti iš nepalankios socialinės 
padėties“, Įgūdžių tobulinimo krypties,
Ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo 
rinką, Stažuočių ir pameistrystės kokybės 
sistemos ir Trečiųjų šalių piliečių 
integravimo veiksmų plano iniciatyvų, 
nuostatas;
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Or. en

Pakeitimas 41
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires ir susijusias konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, priimtas 
pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir 148 
straipsnio 4 dalį, bei, tam tikrais 
nacionalinio lygmens atvejais, nacionalines 
reformų programas, grindžiamas 
nacionalinėmis strategijomis. Be to, ESF 
turėtų padėti įgyvendinti kai kurias 
pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės ir Europos švietimo erdvės, 
atitinkamų Tarybos rekomendacijų ir kitų 
iniciatyvų, kaip antai Jaunimo garantijų, 
Įgūdžių tobulinimo krypties ir Ilgalaikių 
bedarbių integracijos į darbo rinką 
iniciatyvų, nuostatas;

(3) Taryba priėmė peržiūrėtas valstybių 
narių užimtumo politikos gaires, tekstą 
suderinant su Europos socialinių teisių 
ramsčiu, siekiant pagerinti Europos 
konkurencingumą ir sudaryti joje geresnę 
investicinę aplinką, kurti darbo vietas ir 
stiprinti socialinę sanglaudą. Siekiant 
užtikrinti visapusišką ESF+ atitiktį šių 
gairių tikslams, visų pirma užimtumo, 
švietimo, mokymo, kovos su socialine 
atskirtimi, skurdu ir diskriminacija, ESF+ 
turėtų tapti valstybes nares remiančia 
priemone, atsižvelgiant į atitinkamas 
integruotas gaires ir susijusias konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, priimtas 
pagal SESV 121 straipsnio 2 dalį ir 148 
straipsnio 4 dalį, bei, tam tikrais 
nacionalinio lygmens atvejais, nacionalines 
reformų programas, grindžiamas 
nacionalinėmis strategijomis. Be to, ESF 
turėtų padėti įgyvendinti kai kurias 
pagrindinių Sąjungos iniciatyvų ir 
veiksmų, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarkės, Europos švietimo erdvės ir 
Trečiųjų šalių piliečių integravimo 
veiksmų plano, atitinkamų Tarybos 
rekomendacijų ir kitų iniciatyvų, kaip antai 
Jaunimo garantijų, Įgūdžių tobulinimo 
krypties ir Ilgalaikių bedarbių integracijos į 
darbo rinką iniciatyvų, nuostatas;

Or. en
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Pakeitimas 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, 
reaguodama į pasaulinius iššūkius, 
vykdytų plataus užmojo politiką. Taryba 
palankiai įvertino 2016 m. lapkričio 22 d.
Komisijos komunikatą „Tolesni tvarios 
Europos ateities užtikrinimo žingsniai“ 
kaip pirmą žingsnį siekiant darnaus 
vystymosi tikslų ir vadovaujantis darnaus 
vystymosi principu kaip esminiu 
orientaciniu visų Sąjungos politikos 
krypčių principu, be kita ko, naudojant 
finansavimo priemones;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
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svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones;

svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones.

ESF+ prisideda įgyvendinant darnaus 
vystymosi tikslus – perpus sumažinti 
santykinį skurdą ir panaikinti itin didelį 
skurdą (1 tikslas), užtikrinti kokybišką ir 
įtraukų švietimą (4 tikslas), skatinti lyčių 
lygybę (5 tikslas), remti tvarų, įtraukų ir 
darnų ekonomikos augimą, visišką ir 
produktyvų užimtumą ir deramą darbą 
visiems (8 tikslas) bei mažinti nelygybę 
(10 tikslas);

Or. en

Pakeitimas 44
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
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aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones;

aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones; ESF+ 
gali ypač padėti įgyvendinant darnaus 
vystymosi tikslus – perpus sumažinti 
santykinį skurdą ir panaikinti itin didelį 
skurdą (1 tikslas), užtikrinti kokybišką ir 
įtraukų švietimą (4 tikslas), skatinti lyčių 
lygybę (5 tikslas), remti tvarų, įtraukų ir 
darnų ekonomikos augimą, visišką ir 
produktyvų užimtumą ir deramą darbą 
visiems (8 tikslas) bei mažinti nelygybę 
(10 tikslas), taip pat įgyvendinant 
Paryžiaus susitarimą;

Or. en

Pakeitimas 45
Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
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į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones;

į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones; ESF+ 
gali padėti įgyvendinant Darnaus 
vystymosi tikslus – panaikinti itin didelį 
skurdą (1 tikslas), užtikrinti kokybišką ir 
įtraukų švietimą (4 tikslas), skatinti lyčių 
lygybę (5 tikslas) ir mažinti nelygybę (10 
tikslas);

Or. en

Pakeitimas 46
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 2015 m. Sąjunga patvirtino 
Paryžiaus susitarimo tikslus ir kaip 
pirmąjį žingsnį šiai sutarčiai įgyvendinti 
2018 m. priėmė naujas energetikos 
sąjungos valdymo taisykles. Energetikos 
sąjungos valdymo taisyklės – tai teisiškai 
privalomas pagrindas nacionalinėms ir 
Europos energetikos ir klimato 
priemonėms visame politiniame spektre 
nustatyti, kad būtų socialiai priimtinai ir 
teisingai pereita prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
atsižvelgiant į piliečius ir regionus, kurie 
patirs šių permainų poveikį, kad 
nenukentėtų vietos ir kolektyviniai 
gebėjimai ir nesumažėtų gerovės lygis, 
siekiant išlaikyti teritorinės gamybos 
pridėtinę vertę. Mažinant išmetamą ŠESD 
kiekį visų pirma kartu turėtų būti 
kuriamos tvarios vietinės darbo vietos ir 
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turėtų gerėti visuomenės sveikata. 
Energetikos sąjungos valdymo taisyklėse 
numatyta priimti integruotus 
nacionalinius klimato ir energetikos 
planus, plačiai konsultuojantis su, inter 
alia, socialiniais partneriais ir pilietine 
visuomene (tie patys suinteresuotieji 
subjektai jau dalyvauja ESF valdyme), ir 
skelbti rekomendacijas valstybėms 
narėms, kad būtų pasiekti ES mastu 
susitarti tikslai. Klimato ir energetikos 
sistema yra tokia pat svarbi, kaip ir 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras, todėl 
sprendžiant dėl Sąjungos finansavimo ji 
turėtų būti vienodai ir darniai naudojama 
su Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestru;

Or. en

Pakeitimas 47
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sąjunga ir jos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į 1961 m. spalio 18 d.
Turine pasirašytą Europos socialinę 
chartiją ir siekdamos ilgalaikio aukšto 
užimtumo lygio bei kovoti su atskirtimi, 
kaip nustatyta SESV 151 straipsnyje, savo 
tiksluose turėtų numatyti užimtumo 
skatinimą, gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimą;

Or. en

Pakeitimas 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos,
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

(5) dėl ekonomikos globalizacijos ir 
dematerializacijos, dėl kurios smarkiai 
didėja imigracijos srautai, ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų, 
mažėjančio gimstamumo ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei augančio 
įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma MVĮ, 
trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai ir valstybėms narėms
kyla struktūrinių sunkumų. Atsižvelgiant į 
kintančias darbo rinkos realijas ir naujas 
dėl jų kylančias problemas, susijusias su 
užimtumo apsauga, būtina investuoti į 
atitinkamus įgūdžius, ekonomikos augimą 
ir socialinę bei užimtumo politiką;

Or. it

Pakeitimas 49
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 

(5) dėl socialinės nelygybės,
ekonomikos globalizacijos, migracijos 
srautų valdymo ir susijusių integracijos 
problemų, perėjimo prie švarios energijos, 
kintančių technologijų, demografinių 
iššūkių, nevienodų galimybių gauti 
išsilavinimą ir nevienodos socialinės 
apsaugos, nesubalansuoto priežiūros 
pareigų paskirstymo, vis labiau 
senėjančios darbo jėgos, darbo vietų 
trūkumo bei augančio įgūdžių ir darbo 
vietų, visų pirma MVĮ, trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Sąjungai 
kyla struktūrinių sunkumų. Atsižvelgiant į 
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socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

kintančias darbo rinkos realijas, Sąjunga 
turėtų būti pasirengusi spręsti dabartines ir 
būsimas problemas, rūpindamasi 
sąžiningu permainų įgyvendinimu,
investuodama į kokybišką ir įtraukų 
švietimą ir mokymą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įgūdžius, užtikrindama, kad
darbo rinkos būtų įtraukesnės, o 
užimtumo, švietimo ir socialinė politika –
geresnė, be to, ji turėtų atsižvelgti ir į darbo 
jėgos judumą ir kovoti su lyčių nelygybe ir 
moterų diskriminacija;

Or. en

Pakeitimas 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

(5) dėl ekonomikos globalizacijos,
griežtos taupymo politikos poveikio,
migracijos valdymo, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų trūkumo 
tam tikruose sektoriuose ir regionuose 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų. 
Atsižvelgiant į kintančias darbo rinkos 
realijas, Sąjunga turėtų būti pasirengusi 
spręsti dabartines ir būsimas problemas, 
investuodama į atitinkamus įgūdžius, 
užtikrindama, kad ekonomikos augimas 
būtų įtraukus, o užimtumo ir socialinė 
politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

Or. en

Pakeitimas 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 



PE626.995v02-00 26/148 AM\1164117LT.docx

LT

López

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo, švarios 
energijos ir sąžiningo permainų 
įgyvendinimo, kintančių technologijų, 
gyventojų skaičiaus mažėjimo ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei augančio 
įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma MVĮ, 
trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o švietimo ir 
mokymo, užimtumo ir socialinė politika –
geresnė, be to, ji turėtų atsižvelgti ir į darbo 
jėgos judumą;

Or. en

Pakeitimas 52
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo, perėjimo prie 
švarios energijos, kintančių technologijų ir 
vis labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
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problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

Or. fr

Pakeitimas 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų, nedarbo
ir jaunimo nedarbo, ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei augančio 
įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma MVĮ, 
trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

Or. fr

Pakeitimas 54
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, (5) dėl ekonomikos globalizacijos,
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migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

vidaus ir išorės migracijos srautų valdymo 
ir didėjančių saugumo grėsmių, perėjimo 
prie švarios energijos, kintančių 
technologijų ir vis labiau senėjančios darbo 
jėgos bei augančio įgūdžių ir darbo vietų, 
visų pirma MVĮ, trūkumo tam tikruose 
sektoriuose ir regionuose Sąjungai kyla 
struktūrinių sunkumų. Atsižvelgiant į 
kintančias darbo rinkos realijas, Sąjunga 
turėtų būti pasirengusi spręsti dabartines ir 
būsimas problemas, investuodama į 
atitinkamus įgūdžius, užtikrindama, kad 
ekonomikos augimas būtų įtraukesnis, o 
užimtumo ir socialinė politika – geresnė, 
be to, ji turėtų atsižvelgti ir į ES piliečių
darbo jėgos judumą;

Or. en

Pakeitimas 55
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, švarios energijos ir 
sąžiningo permainų įgyvendinimo, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei augančio 
įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma MVĮ, 
trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

Or. en
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Pakeitimas 56
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) siekiant numatyti sunkumus ir 
imtis konkrečių veiksmų kuriant socialiai 
ir aplinkos bei socialiniu požiūriu tvarią 
ekonomiką, į veiklos programas, kuriose 
būtų išdėstytos regionų ir vietos strategijos 
siekiant klimatui nekenkiančios ir 
efektyviai išteklius vartojančios ateities, 
turėtų būti įtrauktos sąžiningo permainų 
įgyvendinimo veiksmų gairės, parengtos 
bendradarbiaujant su vietos ir regionų 
vyriausybėmis ir suinteresuotaisiais 
subjektais, siekiant socialinės įtraukties, 
kokybiškų darbo vietų kūrimo, tvarumo ir 
investicijų į ateitį orientuotam vietos 
vystymuisi remti;

Or. en

Pakeitimas 57
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) apgailestauja dėl to, kad Europoje 
tebėra didelis jaunimo nedarbas, ir 
pabrėžia, kad dar daug valstybių narių 
turi skubiai imtis veiksmų, pvz., Graikija, 
kurioje jaunimo nedarbas siekia apie 
40 proc. Tikslas sumažinti jaunimo 
nedarbą ir toliau turi būti laikomas 
prioritetu konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose;
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Or. de

Pakeitimas 58
Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) Nr. […] 
nustatomas Europos regioninės plėtros 
fondo (EFPF), „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo
(EJRŽF), Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo (PMIF), Vidaus 
saugumo fondo (VSF) ir Išorės sienų ir 
vizų priemonės, kaip Integruoto sienų 
valdymo fondo dalies, veiksmų planas ir, 
visų pirma, Sąjungos fondų, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
programavimo, stebėsenos ir vertinimo, 
valdymo ir kontrolės politikos tikslai ir 
taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti 
ESF+ bendruosius tikslus ir nustatyti 
specialias nuostatas dėl veiklos, kurią 
galima finansuoti ESF+ lėšomis, rūšių;

(6) Reglamentu (ES) Nr. […] 
nustatomas Europos regioninės plėtros 
fondo (EFPF), „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo
(EJRŽF), Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo (PMIF), Vidaus 
saugumo fondo (VSF) ir Išorės sienų ir 
vizų priemonės, kaip Integruoto sienų 
valdymo fondo dalies, veiksmų planas ir, 
visų pirma, Sąjungos fondų, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
programavimo, stebėsenos ir vertinimo, 
valdymo ir kontrolės politikos tikslai ir 
taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti 
ESF+ ir jo koordinavimo su kitais fondais
bendruosius tikslus ir nustatyti specialias 
nuostatas dėl veiklos, kurią galima 
finansuoti ESF+ lėšomis, rūšių;

Or. en

Pakeitimas 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentu (ES) Nr. […] 
nustatomas Europos regioninės plėtros 
fondo (EFPF), „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, 

(6) Reglamentu (ES) Nr. […] 
nustatomas Europos regioninės plėtros 
fondo (EFPF), „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, 
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Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo
(EJRŽF), Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo (PMIF), Vidaus 
saugumo fondo (VSF) ir Išorės sienų ir 
vizų priemonės, kaip Integruoto sienų 
valdymo fondo dalies, veiksmų planas ir, 
visų pirma, Sąjungos fondų, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
programavimo, stebėsenos ir vertinimo, 
valdymo ir kontrolės politikos tikslai ir 
taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti 
ESF+ bendruosius tikslus ir nustatyti 
specialias nuostatas dėl veiklos, kurią 
galima finansuoti ESF+ lėšomis, rūšių;

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo
(EJRŽF), Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo (PMIF), Vidaus 
saugumo fondo (VSF) ir Išorės sienų ir 
vizų priemonės, kaip Integruoto sienų 
valdymo fondo dalies, veiksmų planas ir, 
visų pirma, Sąjungos fondų, kuriems 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
programavimo, stebėsenos ir vertinimo, 
valdymo ir kontrolės politikos tikslai ir 
taisyklės. Todėl būtina konkrečiai nurodyti 
ESF+ bendruosius tikslus ir nustatyti 
specialias nuostatas dėl veiklos, kurią
pasidalijamojo valdymo pagrindu galima 
finansuoti ESF+ lėšomis, rūšių;

Or. en

Pakeitimas 60
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkamai atsižvelgiant į tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir tikėtiną riziką, jei reikalavimų 
nebūtų paisoma. Jei tai dotacijos, reikėtų 
numatyti vienkartines išmokas, vieneto 
įkainius ir nustatyto dydžio sumas, taip pat 
finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalyje. Siekiant įgyvendinti 
trečiųjų šalių piliečių socialinės ir 
ekonominės integracijos srities 
priemones, o taip pat remiantis Bendrųjų 
nuostatų reglamento 88 straipsniu, 
Komisija gali kompensuoti valstybių narių 
patirtas išlaidas supaprastinta išlaidų 
apmokėjimo tvarka, įskaitant vienkartines 

(8) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkamai atsižvelgiant į tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir tikėtiną riziką, jei reikalavimų 
nebūtų paisoma. Finansinių išteklių 
paskirstymą programoms galima pakeisti 
tik Parlamento sprendimu. Jei tai 
dotacijos, reikėtų numatyti vienkartines 
išmokas, vieneto įkainius ir nustatyto 
dydžio sumas, taip pat finansavimą, 
nesusijusį su išlaidomis, kaip numatyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 
1 dalyje;
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sumas;

Or. en

Pakeitimas 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkamai atsižvelgiant į tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir tikėtiną riziką, jei reikalavimų 
nebūtų paisoma. Jei tai dotacijos, reikėtų 
numatyti vienkartines išmokas, vieneto 
įkainius ir nustatyto dydžio sumas, taip pat 
finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalyje. Siekiant įgyvendinti
trečiųjų šalių piliečių socialinės ir 
ekonominės integracijos srities priemones, 
o taip pat remiantis Bendrųjų nuostatų 
reglamento 88 straipsniu, Komisija gali 
kompensuoti valstybių narių patirtas 
išlaidas supaprastinta išlaidų apmokėjimo 
tvarka, įskaitant vienkartines sumas;

(8) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkamai atsižvelgiant į tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti konkrečius ir Europos piliečių 
interesams naudingus bei jų poreikius 
atitinkančius rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir tikėtiną riziką, jei reikalavimų 
nebūtų paisoma. Jei tai dotacijos, reikėtų 
numatyti vienkartines išmokas, vieneto 
įkainius ir nustatyto dydžio sumas, taip pat 
finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalyje. Siekiant įgyvendinti
teisėtai Europos Sąjungoje gyvenančių 
asmenų socialinės ir ekonominės 
integracijos srities priemones, o taip pat 
remiantis Bendrųjų nuostatų reglamento 88 
straipsniu, Komisija gali kompensuoti 
valstybių narių patirtas išlaidas 
supaprastinta išlaidų apmokėjimo tvarka, 
įskaitant vienkartines sumas;

Or. it

Pakeitimas 62
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkamai atsižvelgiant į tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir tikėtiną riziką, jei reikalavimų 
nebūtų paisoma. Jei tai dotacijos, reikėtų 
numatyti vienkartines išmokas, vieneto 
įkainius ir nustatyto dydžio sumas, taip pat 
finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalyje. Siekiant įgyvendinti 
trečiųjų šalių piliečių socialinės ir 
ekonominės integracijos srities priemones, 
o taip pat remiantis Bendrųjų nuostatų 
reglamento 88 straipsniu, Komisija gali 
kompensuoti valstybių narių patirtas 
išlaidas supaprastinta išlaidų apmokėjimo 
tvarka, įskaitant vienkartines sumas;

(8) finansavimo būdai ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį reglamentą turėtų būti 
pasirenkamai atsižvelgiant į tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir užtikrinti rezultatus, atsižvelgiant visų 
pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę 
naštą ir tikėtiną riziką, jei reikalavimų 
nebūtų paisoma. Jei tai dotacijos, reikėtų 
numatyti vienkartines išmokas, vieneto 
įkainius ir nustatyto dydžio sumas, taip pat 
finansavimą, nesusijusį su išlaidomis, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 125 
straipsnio 1 dalyje. Siekiant įgyvendinti 
trečiųjų šalių piliečių socialinės ir 
ekonominės įtraukties srities priemones, o 
taip pat remiantis Bendrųjų nuostatų 
reglamento 88 straipsniu, Komisija gali 
kompensuoti valstybių narių patirtas 
išlaidas supaprastinta išlaidų apmokėjimo 
tvarka, įskaitant vienkartines sumas;

Or. en

Pakeitimas 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant racionalizuoti ir 
supaprastinti finansavimo tvarką ir rasti 
daugiau galimybių sinergijai, taikant 
integruotuosius finansavimo metodus, 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo (EPLSAF), Europos 
Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų 
programos ir Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programos remtus veiksmus reikėtų 
įtraukti į vieną ESF+. Taigi ESF+ turėtų 
sudaryti trys dalys: ESF+ dalis, kuriai 

(9) siekiant racionalizuoti ir 
supaprastinti finansavimo tvarką ir rasti 
daugiau galimybių sinergijai, taikant 
integruotuosius finansavimo metodus, 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo (EPLSAF), Europos 
Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų 
programos ir Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programos remtus veiksmus reikėtų 
įtraukti į vieną ESF+. Taigi ESF+ turėtų 
sudaryti trys dalys: socialinės sanglaudos 
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taikomas pasidalijamasis valdymas, 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalis ir 
sveikatos dalis. Dėl to turėtų sumažėti su 
įvairių lėšų valdymu susijusi 
administracinė našta (visų pirma valstybių 
narių), o tuo pačiu paprastesnėms 
operacijoms, kaip antai pagalbai maistu 
ir (arba) pagrindinei materialinei pagalbai, 
būtų tebetaikomos paprastesnės taisyklės;

ir socialinių teisių dalis, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalis ir sveikatos dalis, 
kuriai taikomas tiesioginis ir netiesioginis 
valdymas. Dėl to turėtų sumažėti su įvairių 
lėšų valdymu susijusi administracinė našta
(visų pirma valstybių narių), o tuo pačiu 
paprastesnėms operacijoms, kaip antai 
pagalbai maistu ir (arba) pagrindinei 
materialinei pagalbai, būtų tebetaikomos 
paprastesnės taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 64
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant racionalizuoti ir 
supaprastinti finansavimo tvarką ir rasti 
daugiau galimybių sinergijai, taikant 
integruotuosius finansavimo metodus, 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo (EPLSAF), Europos 
Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų 
programos ir Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programos remtus veiksmus reikėtų 
įtraukti į vieną ESF+. Taigi ESF+ turėtų 
sudaryti trys dalys: ESF+ dalis, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalis ir 
sveikatos dalis. Dėl to turėtų sumažėti su 
įvairių lėšų valdymu susijusi 
administracinė našta (visų pirma valstybių 
narių), o tuo pačiu paprastesnėms 
operacijoms, kaip antai pagalbai maistu 
ir (arba) pagrindinei materialinei pagalbai, 
būtų tebetaikomos paprastesnės taisyklės;

(9) siekiant racionalizuoti ir 
supaprastinti finansavimo tvarką ir rasti 
daugiau galimybių sinergijai, taikant 
integruotuosius finansavimo metodus, 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems 
asmenims fondo (EPLSAF), Europos 
Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų 
programos ir Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programos remtus veiksmus reikėtų 
įtraukti į vieną ESF+. Taigi ESF+ turėtų 
sudaryti trys dalys: ESF+ dalis, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalis ir 
sveikatos dalis. Dėl to turėtų sumažėti su 
įvairių lėšų valdymu susijusi 
administracinė našta (visų pirma valstybių 
narių ir paramos gavėjų), o tuo pačiu 
paprastesnėms operacijoms, kaip antai 
pagalbai maistu ir (arba) pagrindinei 
materialinei pagalbai, būtų tebetaikomos 
paprastesnės taisyklės;

Or. en
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Pakeitimas 65
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

(10) Sąjunga turėtų prisidėti prie 
valstybių narių užimtumo politikos 
skatindama bendradarbiavimą ir 
papildydama jų veiksmus. Atsižvelgiant į 
tokią platesnę ESF+ aprėptį, tikslinga 
numatyti, kad Sąjungos lygmens veiksmų 
tikslai, kuriais siekiama didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo bei mokymo kokybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, gerinti sveikatos apsaugą 
ir mažinti skurdą, būtų įgyvendinami tik 
taikant pasidalijamąjį valdymą;

Or. en

Pakeitimas 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti įtraukių ir sąžiningų darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo bei mokymo kokybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, gerinti sveikatos apsaugą 
ir panaikinti skurdą, toliau būtų 
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valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

įgyvendinami daugiausia taikant 
pasidalijamąjį valdymą ir, kai tinkama, 
papildomai taikant tiesioginį bei 
netiesioginį valdymą užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalyje ir sveikatos 
dalyje;

Or. en

Pakeitimas 67
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti įtraukių ir lyčių lygybę 
užtikrinančių darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo, mokymo ir 
priežiūros kokybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, gerinti sveikatos apsaugą ir
naikinti skurdą, būtų įgyvendinami ne tik 
taikant pasidalijamąjį valdymą, bet ir 
tiesioginį bei netiesioginį valdymą 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalyje ir 
sveikatos dalyje;

Or. en

Pakeitimas 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti įtraukių ir atvirų darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo bei mokymo kokybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, gerinti sveikatos apsaugą 
ir mažinti skurdą, būtų įgyvendinami ne tik 
taikant pasidalijamąjį valdymą, bet ir 
tiesioginį bei netiesioginį valdymą 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalyje ir 
sveikatos dalyje;

Or. en

Pakeitimas 69
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
didinti įtraukių darbo rinkų veiksmingumą 
ir skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

Or. en
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Pakeitimas 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu nustatomas ESF+ 
finansinis paketas. Dalį šio finansinio 
paketo lėšų reikėtų naudoti veiksmams, 
kurie bus įgyvendinami taikant tiesioginį 
bei netiesioginį valdymą užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalyje ir sveikatos 
dalyje;

(12) šiuo reglamentu nustatomas ESF+ 
finansinis paketas, nurodant asignavimus 
veiksmams, kurie turi būti įgyvendinami 
pagal socialinės sanglaudos ir socialinių 
teisių dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, ir asignavimus
veiksmams, kurie bus įgyvendinami taikant 
tiesioginį bei netiesioginį valdymą 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalyje ir 
sveikatos dalyje;

Or. en

Pakeitimas 71
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) šiuo reglamentu nustatomas ESF+ 
finansinis paketas. Dalį šio finansinio 
paketo lėšų reikėtų naudoti veiksmams, 
kurie bus įgyvendinami taikant tiesioginį 
bei netiesioginį valdymą užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalyje ir sveikatos 
dalyje;

(12) šiuo reglamentu nustatomas ESF+ 
finansinis paketas. Norint perkelti lėšas iš 
vienos paskirties į kitą, reikalingas 
Parlamento sutikimas. Dalį šio finansinio 
paketo lėšų reikėtų naudoti veiksmams, 
kurie bus įgyvendinami taikant tiesioginį 
bei netiesioginį valdymą užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalyje ir sveikatos 
dalyje;

Or. en

Pakeitimas 72
Terry Reintke
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti aukštos 
kokybės užimtumą aktyviais veiksmais, 
suteikiant asmenims, ypač jaunimui,
neįgaliesiems ir lėtinėmis ligomis 
sergantiems žmonėms, ilgalaikiams 
bedarbiams ir ekonominiu požiūriu
neveikliems asmenims, taip pat 
patiriantiems įvairių formų diskriminaciją 
asmenims, galimybių integruotis (arba 
sugrįžti) į darbo rinką, be to, jis turėtų 
skatinti ir savarankišką darbą bei socialinę 
ekonomiką. ESF+ turėtų remti darbo rinkos 
institucijų, kaip antai valstybinių užimtumo 
tarnybų, modernizavimą ir lankstumą 
įvairių tikslinių grupių atžvilgiu ir taip 
gerinti darbo rinkų veikimą siekiant didinti 
jų gebėjimus intensyviai teikti tikslines ir 
individualias konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat remti darbuotojų 
judumą. ESF+ turėtų būti siekiama 
pagerinti mažų garantijų darbą, kad būtų 
užtikrinta, jog pagal visų tipų darbo 
sutartis dirbantys asmenys gautų deramas 
darbo sąlygas ir tinkamą socialinę 
apsaugą, kaip nustatyta SESV 9 
straipsnyje, Europos pagrindinių teisių 
chartijoje ir Europos socialinėje chartijoje 
bei TDO deramo darbo darbotvarkėje. 
ESF + turėtų skatinti moteris dalyvauti 
darbo rinkoje ir tvarų užimtumą, kuris 
užtikrintų lygias galimybes, ypatingą 
dėmesį skiriant vienišoms motinoms, be 
kita ko, užtikrinus vienodo darbo 
užmokesčio už vienodos vertės darbą 
principą, geresnę profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę 
naudotis įperkamomis vaikų priežiūros ir 
kitomis priežiūros paslaugomis arba 
paramą lyčių lygybei skatinti. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
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atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką. ESF+ taip pat 
turėtų remti priemones, kuriomis 
siekiama palengvinti jaunuolių perėjimą 
iš švietimo sistemos į darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims bei pažeidžiamoje 
padėtyje esantiems asmenims, galimybių 
integruotis ir sugrįžti į darbo rinką, be to, 
jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą bei 
socialinę ir solidarumu pagrįstą
ekonomiką. ESF+ turėtų remti užimtumo 
politikos ir darbo rinkos institucijų, kaip 
antai valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą ir užtikrinti, kad jų paslaugos 
būtų teikiamos nieko nediskriminuojant. 
ESF+, be kita ko, užtikrinus geresnę 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę lengvai naudotis
įperkamomis arba nemokamomis 
kokybiškomis vaikų priežiūros, geros 
kokybės vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūros ir kitomis priežiūros
paslaugomis ar parama, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 



AM\1164117LT.docx 41/148 PE626.995v02-00

LT

atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti
saugią, sveiką ir tinkamą darbo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat palengvinti
darbuotojų judumą. ESF+, be kita ko, 
užtikrinus geresnę profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę 
naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, 
turėtų skatinti moteris dalyvauti darbo 
rinkoje. Be to, siekiant spręsti sveikatos 
rizikos, susijusios su kintančiu darbo 
pobūdžiu, problemas ir atsižvelgti į 
senėjančios darbo jėgos poreikius, ESF+ 
turėtų skatinti kurti sveiką ir tinkamą darbo 
aplinką;

Or. en

Pakeitimas 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. ESF+ 
turėtų skatinti visapusišką neįgaliųjų 
įtrauktį švietimo srityje, dalyvavimą 
profesinėje veikloje ir socialinę įtrauktį 
taikant priemones, skirtas jų 
savarankiškumui užtikrinti, ir teikiant 
paramą visuose gyvenimo etapuose. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

Or. it

Pakeitimas 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą (13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
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aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams, 
slaugytojams artimiesiems ir neveikliems 
asmenims, remiamą užimtumą ir tinkamą 
sąlygų pritaikymą neįgaliesiems,
galimybių integruotis (arba sugrįžti) į 
darbo rinką, be to, jis turėtų skatinti ir 
savarankišką darbą, verslininkystę bei 
socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros ir kitomis priežiūros
paslaugomis ar parama, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 77
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams, 
vyresnio amžiaus bedarbiams, neįgaliems 
asmenims ir neveikliems asmenims, 
galimybių integruotis (arba sugrįžti) į 
darbo rinką, be to, jis turėtų skatinti ir 
savarankišką darbą bei socialinę 
ekonomiką. ESF+ turėtų remti darbo rinkos 
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modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

institucijų, kaip antai valstybinių užimtumo 
tarnybų, modernizavimą ir taip gerinti 
darbo rinkų veikimą siekiant didinti jų 
gebėjimus intensyviai teikti tikslines 
konsultacijas ir rekomendacijas ieškant 
darbo ir įsidarbinant, taip pat skatinti 
darbuotojų judumą. ESF+, be kita ko, 
užtikrinus geresnę profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę 
naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, 
turėtų skatinti moteris dalyvauti darbo 
rinkoje. Be to, siekiant spręsti sveikatos 
rizikos, susijusios su kintančiu darbo 
pobūdžiu, problemas ir atsižvelgti į 
senėjančios darbo jėgos poreikius, ESF+ 
turėtų skatinti kurti sveiką ir tinkamą darbo 
aplinką;

Or. fr

Pakeitimas 78
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 

(13) ESF+, glaudžiai 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis, turėtų skatinti užimtumą aktyviais 
veiksmais, suteikiant asmenims, ypač 
jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
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siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams,
neveikliems asmenims ir migrantams, 
galimybių integruotis (arba sugrįžti) į 
darbo rinką, be to, jis turėtų skatinti ir 
savarankišką darbą bei socialinę 
ekonomiką. ESF+ turėtų remti darbo rinkos 
institucijų, kaip antai valstybinių užimtumo 
tarnybų, modernizavimą ir taip gerinti 
darbo rinkų veikimą siekiant didinti jų 
gebėjimus intensyviai teikti tikslines 
konsultacijas ir rekomendacijas ieškant 
darbo ir įsidarbinant, taip pat skatinti 
darbuotojų judumą. ESF+, be kita ko, 
užtikrinus geresnę profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę 
naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, 
turėtų skatinti moteris dalyvauti darbo 
rinkoje. Be to, siekiant spręsti sveikatos 
rizikos, susijusios su kintančiu darbo 
pobūdžiu, problemas ir atsižvelgti į 
senėjančios darbo jėgos poreikius, ESF+ 
turėtų skatinti kurti sveiką ir tinkamą darbo 
aplinką;

Or. en
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Pakeitimas 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir 
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą, 
verslininkystę bei socialinę ekonomiką. 
ESF+ turėtų remti darbo rinkos institucijų, 
kaip antai valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros ir kitomis priežiūros
paslaugomis bei parama, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 
su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 81
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) siekiant skatinti ir išlaisvinti 
socialinės ekonomikos darbo vietų kūrimo 
potencialą, ESF+ bus prisidedama prie 
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socialinės ekonomikos įmonių 
integravimo į nacionalinius užimtumo ir 
socialinės inovacijos planus, taip pat į 
nacionalinių reformų programas. 
Socialinės ekonomikos įmonėmis 
laikomos įmonės, įsteigtos pagal atskirų 
valstybių narių socialinės ekonomikos 
įstatymus ir Tarybos išvadas 15071/15 dėl 
socialinės ekonomikos, kaip vieno iš 
pagrindinių ekonominio ir socialinio 
vystymosi veiksnių Europoje, skatinimas;

Or. es

Pakeitimas 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) valstybės narės turėtų įsipareigoti 
sudarydamos biudžetą atsižvelgti į lyčių 
aspektą, nustatydamos fiksuotas siektinas 
reikšmes (biudžeto dalį moterims 
programų lygmeniu) pagal savo veiklos 
programų biudžeto valdymo ir vertinimo 
sistemą. Biudžeto sudarymas atsižvelgiant 
į lyčių aspektą yra svarbi lygių galimybių 
politikos priemonė, siekiant, kad lygių 
galimybių dalyvauti atžvilgiu ESF+ lyčių
skirtumai būtų skaidrūs ir taip būtų 
stiprinama lyčių lygybė pagal ESF+;

Or. en

Pakeitimas 83
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, 
kad būtų galima paprasčiau įgyti 
bendruosius gebėjimus, visų pirma 
skaitmeninius įgūdžius, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turėtų remti pažangą 
švietimo bei mokymo ir įsidarbinimo 
srityse, mokymąsi visą gyvenimą ir
įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną,
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų kokybę, prieinamumą ir 
nediskriminavimą, kad būtų galima 
paprasčiau įgyti bendruosius gebėjimus, 
visų pirma skaitmeninius, įskaitant 
duomenų apsaugos ir informacijos 
valdymo, ir universaliuosius įgūdžius, 
kurių reikia kiekvienam asmeniui, 
norinčiam save realizuoti ir tobulėti, 
įsidarbinti, dalyvauti visuomenės gyvenime 
ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ turėtų remti 
pažangą ir lankstumą švietimo bei 
mokymo ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi 
visą gyvenimą, socialinę sanglaudą, 
horizontaliosios ir vertikaliosios 
segregacijos mažinimą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz.,
aukštos kokybės darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
priemones, mokytojų mokymą, savaiminio 
ir neformaliojo mokymosi rėmimą, 
mokymosi rezultatų patvirtinimą ir 
kvalifikacijų bei ankstesnio mokymosi 
pasiekimų pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 

(14) ESF+, kaip pagrindine užimtumui 
ir gebėjimams skirta Europos priemone,
turėtų būti galima prisidėti prie socialinės, 
ekonominės ir teritorinės sanglaudos 
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gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

visoje Europoje. Todėl ESF+ turi gerinti 
švietimo kokybę ir veiksmingumą, stiprinti 
švietimo ir mokymo sistemų ryšį su darbo 
rinka, kad būtų galima paprasčiau įgyti 
bendruosius gebėjimus, visų pirma 
skaitmeninius įgūdžius, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turi remti pažangą švietimo 
bei mokymo ir įsidarbinimo srityse, 
mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat konkurencingumą 
ir kintamo masto bei tvarias socialines bei 
ekonomines šių sričių inovacijas. Tam 
galima pasitelkti, pvz., darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
priemones, rinkos prognozes ir absolventų 
stebėseną, mokytojų mokymą, mokymosi 
rezultatų patvirtinimą ir kvalifikacijų 
pripažinimą;

Or. fr

Pakeitimas 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų kokybę , 
nediskriminavimą, prieinamumą, 
įtraukumą, stiprinti jų ryšį su darbo rinka, 
kad būtų galima paprasčiau įgyti 
bendruosius gebėjimus, visų pirma kalbų ir
skaitmeninius įgūdžius, įskaitant duomenų 
apsaugos ir informacijos valdymo, kurių 
reikia kiekvienam asmeniui, norinčiam 
save realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, 
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ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
priemones, rinkos prognozes ir absolventų 
stebėseną, mokytojų mokymą, mokymosi 
rezultatų patvirtinimą ir kvalifikacijų 
pripažinimą;

dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti 
aktyviu piliečiu. Ilgalaikių bedarbių ir iš 
nepalankios socialinės aplinkos kilusių 
asmenų atveju ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti jų įgalėjimui ir jų pasitikėjimo 
savimi bei gebėjimo naudotis savo 
teisėmis ir jų reikalauti stiprinimui. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, visų piliečių
mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat įtraukumą,
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz.,
investicijas į profesinį lavinimą, įskaitant 
dvejopą mokymąsi, darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais, šiuolaikines 
mokymo priemones, rinkos prognozes ir 
absolventų stebėseną, mokytojų mokymą, 
mokymosi rezultatų patvirtinimą ir 
kvalifikacijų pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 86
Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 

(14) ESF+ – pagrindinė ES priemonė, 
skirta investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, kuri atlieka svarbiausią 
vaidmenį skatinant socialinę, ekonominę 
ir teritorinę sanglaudą. ESF+ turėtų 
gerinti švietimo kokybę ir veiksmingumą, 
stiprinti švietimo ir mokymo sistemų ryšį 
su darbo rinka, kad būtų galima paprasčiau 
įgyti bendruosius gebėjimus, visų pirma 
skaitmeninius įgūdžius, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
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konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turėtų remti pažangą 
švietimo bei mokymo ir įsidarbinimo 
srityse, mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat konkurencingumą 
ir kintamo masto bei tvarias socialines bei 
ekonomines šių sričių inovacijas. Tam 
galima pasitelkti, pvz., darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
priemones, rinkos prognozes ir absolventų 
stebėseną, mokytojų mokymą, mokymosi 
rezultatų patvirtinimą ir kvalifikacijų 
pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 

(14) ESF+ – pagrindinė ES priemonė, 
skirta investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir 
įgūdžius, kuri atlieka svarbiausią 
vaidmenį skatinant socialinę ir teritorinę 
sanglaudą. ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
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prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 88
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti ar palaikyti
bendruosius gebėjimus, visų pirma 
skaitmeninius įgūdžius ir įgūdžius,
atsirandančius dėl sąžiningo perėjimo 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turėtų remti pažangą 
švietimo bei mokymo ir sąžiningo
įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi
ir profesinėmis sąjungomis, šiuolaikines 
mokymo priemones, rinkos prognozes ir 
absolventų stebėseną, mokytojų mokymą, 
mokymosi rezultatų patvirtinimą ir 
kvalifikacijų pripažinimą;
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Or. en

Pakeitimas 89
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visų pirma didelį dėmesį 
skiriant sėkmingai dualinio švietimo 
koncepcijai, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

Or. de

Pakeitimas 90
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę, nediskriminacinį pobūdį, 
prieinamumą ir veiksmingumą, stiprinti 
švietimo ir mokymo sistemų ryšį su darbo 
rinka, kad būtų galima paprasčiau įgyti 
bendruosius gebėjimus, visų pirma 
skaitmeninius įgūdžius, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turėtų remti pažangą 
švietimo bei mokymo ir įsidarbinimo 
srityse, mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat konkurencingumą 
ir kintamo masto bei tvarias socialines bei 
ekonomines šių sričių inovacijas. Tam 
galima pasitelkti, pvz., darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
priemones, rinkos prognozes ir absolventų 
stebėseną, mokytojų mokymą, mokymosi 
rezultatų patvirtinimą ir kvalifikacijų 
pripažinimą;

Or. es

Pakeitimas 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
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gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo bei grįžimo į darbą srityse, 
mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat konkurencingumą 
ir kintamo masto bei tvarias socialines bei 
ekonomines šių sričių inovacijas. Tam 
galima pasitelkti, pvz., darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
priemones, rinkos prognozes ir absolventų 
stebėseną, mokytojų mokymą, mokymosi 
rezultatų patvirtinimą ir kvalifikacijų 
pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma skaitmeninius 
įgūdžius, kurių reikia kiekvienam 
asmeniui, norinčiam save realizuoti ir 
tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir tapti aktyviu piliečiu. ESF+ 
turėtų remti pažangą švietimo bei mokymo 
ir įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo 
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, kad 
būtų galima paprasčiau įgyti bendruosius 
gebėjimus, visų pirma verslumo ir
skaitmeninius įgūdžius, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turėtų remti pažangą 
švietimo bei mokymo ir įsidarbinimo 
srityse, mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat konkurencingumą 
ir kintamo masto bei tvarias socialines bei 
ekonomines šių sričių inovacijas. Tam 
galima pasitelkti, pvz., darbu grindžiamą 
mokymąsi ir pameistrystę, visą gyvenimą 
trunkantį profesinį orientavimą, įgūdžių 
numatymą bendradarbiaujant su pramonės 
sektoriumi, šiuolaikines mokymo 
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prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

priemones, rinkos prognozes ir absolventų
stebėseną, mokytojų mokymą, mokymosi 
rezultatų patvirtinimą ir kvalifikacijų 
pripažinimą;

Or. en

Pakeitimas 93
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESF+ turėtų teikti paramą 
energijos nepritekliui naikinti ir remti 
galimybes gauti tinkamą ir efektyviai 
energiją vartojantį būstą, įskaitant 
socialinį būstą, kaip nurodyta Komisijos 
komunikate „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas. Europos 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
bendroji programa“ ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
(XX/XX) dėl energetikos sąjungos 
valdymo bei Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje, kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl 
energijos vartojimo efektyvumo;

Or. en

Pakeitimas 94
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) ESF+ lėšų skyrimas valstybėms 
narėms ateityje turėtų būti siejamas su 
įrodymu, kad veiksmingai dirbama su 
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projektais, kuriais siekiama įdiegti ar 
stiprinti dualinę švietimo sistemą 
įgyvendinant Jaunimo garantijų 
iniciatyvą;

Or. de

Pakeitimas 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų 
vienodas teises į kokybišką, nesegreguotą 
ir įtraukų švietimą ir mokymą, pradedant 
švietimu ir priežiūra ankstyvojoje 
vaikystėje, taip pat bendruoju ir profesiniu 
išsilavinimu ir baigiant aukštuoju mokslu, 
įskaitant suaugusiųjų švietimą ir 
mokymąsi, taip skatinant galimybes keisti 
studijų kryptį švietimo ir mokymo 
sektoriuose, kovojant su mokyklos 
nebaigimo problema, gerinant sveikatos 
raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa
„Erasmus“, visų pirma siekiant sudaryti 
palankesnes judumo mokymosi tikslais 
sąlygas palankių sąlygų neturintiems 
besimokantiems asmenims;

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų 
vienodas teises į kokybišką, nesegreguotą 
ir įtraukų švietimą ir mokymą, pradedant 
švietimu ir priežiūra ankstyvojoje 
vaikystėje, ypatingą dėmesį skiriant 
vaikams, kilusiems iš nepalankios 
socialinės aplinkos, pvz., globos 
institucijose gyvenantiems vaikams ir 
benamiams vaikams, taip pat bendruoju ir 
profesiniu išsilavinimu ir baigiant 
aukštuoju mokslu, įskaitant grįžimą į 
švietimo sistemą, suaugusiųjų švietimą ir 
mokymąsi, taip užkertant kelią skurdo 
perdavimui iš kartos į kartą, skatinant 
galimybes keisti studijų kryptį švietimo ir 
mokymo sektoriuose, kovojant su 
mokyklos nebaigimo problema ir socialine 
atskirtimi, gerinant sveikatos raštingumą, 
stiprinant ryšį su neformaliuoju bei 
savaiminiu mokymusi ir sudarant visiems 
lengvesnes sąlygas judėti mokymosi 
tikslais. Atsižvelgiant į tai, reikėtų sukurti
sinergiją su programa „Erasmus“, siekiant
tinkamai ir aktyviai padėti palankių sąlygų 
neturintiems besimokantiems asmenims
pasiruošti judumo patirčiai užsienyje ir 
padidinti tarpvalstybinio judumo 
mokymosi tikslais programose 
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dalyvaujančių tokių asmenų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų 
vienodas teises į kokybišką, nesegreguotą 
ir įtraukų švietimą ir mokymą, pradedant 
švietimu ir priežiūra ankstyvojoje 
vaikystėje, taip pat bendruoju ir profesiniu 
išsilavinimu ir baigiant aukštuoju mokslu, 
įskaitant suaugusiųjų švietimą ir 
mokymąsi, taip skatinant galimybes keisti 
studijų kryptį švietimo ir mokymo 
sektoriuose, kovojant su mokyklos 
nebaigimo problema, gerinant sveikatos 
raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa
„Erasmus“, visų pirma siekiant sudaryti 
palankesnes judumo mokymosi tikslais 
sąlygas palankių sąlygų neturintiems 
besimokantiems asmenims;

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi turėtų vienodas 
teises į kokybišką, nesegreguotą ir įtraukų 
švietimą ir mokymą, pradedant švietimu ir 
priežiūra ankstyvojoje vaikystėje, taip pat 
bendruoju ir profesiniu išsilavinimu ir 
baigiant aukštuoju mokslu, įskaitant 
suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, taip 
skatinant galimybes keisti studijų kryptį 
švietimo ir mokymo sektoriuose, kovojant 
su mokyklos nebaigimo problema, gerinant 
sveikatos raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa
„Erasmus“, visų pirma siekiant sudaryti 
palankesnes judumo mokymosi tikslais 
sąlygas palankių sąlygų neturintiems 
besimokantiems asmenims;

Or. it

Pakeitimas 97
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų 
vienodas teises į kokybišką, nesegreguotą 
ir įtraukų švietimą ir mokymą, pradedant 
švietimu ir priežiūra ankstyvojoje 
vaikystėje, taip pat bendruoju ir profesiniu 
išsilavinimu ir baigiant aukštuoju mokslu, 
įskaitant suaugusiųjų švietimą ir 
mokymąsi, taip skatinant galimybes keisti 
studijų kryptį švietimo ir mokymo 
sektoriuose, kovojant su mokyklos 
nebaigimo problema, gerinant sveikatos 
raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa
„Erasmus“, visų pirma siekiant sudaryti 
palankesnes judumo mokymosi tikslais 
sąlygas palankių sąlygų neturintiems 
besimokantiems asmenims;

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų 
vienodas teises į aukštos kokybės, 
nesegreguotą ir įtraukų švietimą ir 
mokymą, pradedant švietimu ir priežiūra 
ankstyvojoje vaikystėje, taip pat bendruoju 
ir profesiniu išsilavinimu ir baigiant 
aukštuoju mokslu, įskaitant suaugusiųjų 
švietimą ir mokymąsi, ypatingą dėmesį 
skiriant vaikams ir jaunuoliams, 
kilusiems iš nepalankios aplinkos, pvz., 
globos institucijose gyvenantiems vaikams 
ir benamiams ar prastuose būstuose 
gyvenantiems vaikams, taip skatinant 
galimybes keisti studijų kryptį švietimo ir 
mokymo sektoriuose, kovojant su 
mokyklos nebaigimo problema, gerinant 
sveikatos raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa
„Erasmus“ siekiant plačiau taikyti 
novatorišką praktiką ir visų pirma siekiant 
sudaryti palankesnes judumo mokymosi 
tikslais sąlygas palankių sąlygų 
neturintiems besimokantiems ir 
pažeidžiamose padėtyse esantiems 
jauniems asmenims. Programų 
„Erasmus“ ir ESF+ politikos 
suderinamumas ir papildomumas turėtų 
užtikrinti deramą paramą kuriant ir 
įgyvendinant tokias priemones kaip 
palankių sąlygų neturinčių besimokančių 
asmenų, visų pirma besimokančių 
suaugusiųjų ir neįgaliųjų ar lėtinėmis 
ligomis sergančių žmonių, judumas 
mokymosi tikslais;

Or. en

Pakeitimas 98
Terry Reintke
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad lyčių lygybė ir lyčių aspekto 
integravimas būtų privalomas principas 
visuose programavimo etapuose – nuo 
veiklos programų prioritetų nustatymo iki 
įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo – ir 
kad būtų skirta parama pagrindiniams 
lyčių aspekto integravimo veiksmams;

Or. en

Pakeitimas 99
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15 bis) ESF+ parama turėtų būti 
panaudota skatinant plačias galimybes 
pažinti kultūrą ir dalyvauti kultūriniame 
gyvenime, taip pat puoselėjant meninę ir 
kūrybinę raišką, visų pirma kuriant 
sinergiją su programa „Kūrybiška 
Europa“;

Or. it

Pakeitimas 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) ESF+ gali remti novatoriškus 
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veiksmus, kuriais sportu ir fizine veikla 
siekiama skatinti, visų pirma, nepalankias 
sąlygas turinčių grupių, socialinę įtrauktį, 
sveikatingumą ir ligų prevenciją;

Or. es

Pakeitimas 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) ESF+ gali remti novatoriškus 
veiksmus, kuriais sportu ir fizine veikla 
siekiama skatinti, visų pirma, nepalankias 
sąlygas turinčių grupių, socialinę įtrauktį, 
sveikatingumą ir ligų prevenciją;

Or. es

Pakeitimas 102
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) sinergija su Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu turėtų 
užtikrinti ESF+ galimybes integruoti ir 
tobulinti lygias galimybes į aukštos 
kokybės, nesegreguotą ir įtraukų švietimą 
ir mokymą, taip pat socialinę įtrauktį, 
integraciją į darbo rinką ir galimybę 
naudotis socialine apsauga trečiųjų šalių 
piliečiams, ypatingą dėmesį skiriant 
moterų ir vaikų poreikiams;

Or. en
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Pakeitimas 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, atsižvelgiant į sunkumus, su 
kuriais susiduria įvairios palankių sąlygų 
neturinčios socialinės grupės, visų pirma 
skaitmeninių įgūdžių ir bazinių didelio 
poveikio technologijų srityse, siekiant 
suteikti žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, pavyzdžiui 
tokius, kurių atsiras pereinant prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, sudarant sąlygas pakeisti 
profesinę veiklą ir užtikrinti judumą, taip 
pat remiant menkų įgūdžių, neįgaliuosius
ir (arba) žemą kvalifikaciją turinčius 
suaugusiuosius, atsižvelgiant į Europos 
įgūdžių darbotvarkę ir koordinuojant su 
Skaitmeninės Europos programa bei ją 
papildant;

Or. en

Pakeitimas 104
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes visiems pasitelkdamas 
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įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

formaliojo ir neformaliojo švietimo 
paslaugų teikėjus, be kita ko, 
užtikrindamas skaitmeninių įgūdžių
lavinimą ir bazinių didelio poveikio 
technologijų plėtrą, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pereiti iš švietimo sistemos į darbo 
rinką, pakeisti profesinę veiklą ir užtikrinti 
judumą, taip pat remiant menkų įgūdžių
asmenis, neįgaliuosius ar lėtinėmis 
ligomis sergančius žmones ir (arba) žemą 
kvalifikaciją turinčius suaugusiuosius,
atsižvelgiant į Europos įgūdžių 
darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 105
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms ir vietos bendruomenėms
įgūdžius, atitinkančius skaitmeninimo 
reikalavimus, technologinius, inovacinius 
ir socialinius bei ekonominius pokyčius,
visų pirma tokius, kurių atsiras pereinant 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, sudarant sąlygas 
pakeisti profesinę veiklą ir užtikrinti 
judumą, taip pat remiant menkų įgūdžių 
ir (arba) žemą kvalifikaciją turinčius 
suaugusiuosius, atsižvelgiant į Europos 
įgūdžių darbotvarkę;

Or. en
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Pakeitimas 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių, neįgaliuosius ir (arba) žemą 
kvalifikaciją turinčius suaugusiuosius, 
atsižvelgiant į Europos įgūdžių
darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 107
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
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įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

įgūdžių, neįgaliuosius ir (arba) žemą 
kvalifikaciją turinčius suaugusiuosius, 
atsižvelgiant į Europos įgūdžių 
darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma verslininkystės ir
skaitmeninių įgūdžių ir bazinių didelio 
poveikio technologijų srityse, siekiant 
suteikti žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

Or. en

Pakeitimas 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sinergija su programa „Europos 
horizontas“ turėtų užtikrinti, kad 
naudojantis ESF+ būtų galima integruoti ir 
tobulinti programos „Europos horizontas“ 

(17) sinergija su programa „Europos 
horizontas“ turėtų užtikrinti, kad 
naudojantis ESF+ būtų galima integruoti ir 
tobulinti programos „Europos horizontas“
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remiamas naujoviškas mokymo programas 
siekiant padėti žmonėms įgyti ateities 
darbo vietoms reikalingus įgūdžius ir 
kompetencijas;

remiamas naujoviškas mokymo programas 
siekiant padėti žmonėms įgyti jų 
asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui ir
ateities darbo vietoms reikalingus įgūdžius 
ir kompetencijas. Komisija turėtų 
užtikrinti sveikatos dalies ir programos 
„Europos horizontas“ sinergiją, kad 
sustiprintų sveikatos apsaugos ir ligų 
prevencijos srityje pasiektus rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 110
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) sinergija su programa „Europos 
horizontas“ turėtų užtikrinti, kad 
naudojantis ESF+ būtų galima integruoti ir 
tobulinti programos „Europos horizontas“ 
remiamas naujoviškas mokymo programas 
siekiant padėti žmonėms įgyti ateities 
darbo vietoms reikalingus įgūdžius ir 
kompetencijas;

(17) sinergija su programa „Europos 
horizontas“ turėtų užtikrinti, kad 
naudojantis ESF+ būtų galima integruoti ir 
tobulinti programos „Europos horizontas“ 
remiamas naujoviškas mokymo programas 
siekiant padėti žmonėms įgyti ateities 
darbo vietoms reikalingus įgūdžius ir 
kompetencijas ir išspręsti dabartines ir 
būsimas visuomenės problemas;

Or. en

Pakeitimas 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas visais valdymo lygmenimis, taip 
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išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

pat regioniniu ir vietos lygmeniu, kovoti 
su skurdu ir energijos nepritekliumi, kaip 
numatyta naujose taisyklėse dėl 
energetikos sąjungos valdymo, taip 
padedant išsivaduoti ne vienai kartai iš 
nepalankios socialinės padėties, užtikrinti 
visiems vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus
socialinėje ir sveikatos srityje.
Vadovaujantis Europos socialinių teisių 
ramsčio 11 principu, tam reikia pasitelkti 
įvairias aktyvias ir pasyvias politikos 
priemones, skirtas pačias nepalankiausias 
sąlygas turintiems asmenims, nesvarbu, 
koks būtų jų amžius, įskaitant vaikus, 
marginalizuotas bendruomenes, tokias kaip 
romai, neįgalieji, benamiai, trečiųjų šalių 
piliečiai, ir skurstančius dirbančiuosius. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, be kita ko, tikslingai remiant 
socialinę ir solidarumu pagrįstą 
ekonomiką. Turėtų būti skatinami 
projektai, kuriais remiama aktyvi 
įtrauktis, integruoti požiūriai, pagrįsti 
trimis galimybių naudotis paslaugomis 
ramsčiais, parama pajamoms ir įtraukios 
darbo rinkos. Turėtų būti remiama ESF+
finansuojamų priemonių ir nacionalinių 
pajamų rėmimo strategijų, įgyvendinamų 
taikant minimalių pajamų ir (arba)
struktūrines pajamų rėmimo priemones, 
sinergija, suderinant pajamų palaikymo ir 
aktyvumo skatinimo priemones bei 
paslaugų ir socialinių išmokų stiprinimą, 
kad būtų padidintas poveikis galutiniams 
paramos gavėjams. ESF+ turėtų būti 
naudojamas ir tada, kai siekiama suteikti 
daugiau galimybių nemokamai arba už 
prieinamą kainą gauti aukštos kokybės 
tvarias paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas ir 
paslaugas, padedančias gauti tinkamą 
socialinį arba įperkamą būstą. ESF+ 
turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
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skatinti jų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 112
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas visais valdymo lygmenimis, 
įskaitant regionines ir vietos valdžios 
institucijas, kovoti su skurdu, taip 
padedant išsivaduoti ne vienai kartai iš 
nepalankios socialinės padėties, užtikrinti 
visiems vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje bei gerinti prastas 
gyvenamąsias sąlygas, įskaitant 
benamystės problemos sprendimą, visų 
pirma akcentuojant kovą su didėjančiu 
moterų skurdu. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai,
neįgaliuosius, sergančius asmenis ir
lėtinėmis ligomis sergančius žmones,
skurstančius dirbančiuosius, benamius, 
trečiųjų šalių piliečius, įskaitant 
pabėgėlius, prieglobsčio prašytojus, 
dokumentų neturinčius migrantus ir 
asmenis be pilietybės, taip pat visus kitus 
asmenis, susiduriančius su daugialypėmis 
socialinėmis problemomis ir įvairių formų 
diskriminacija. ESF+ turėtų skatinti aktyvų 
nuo rinkos nutolusių asmenų įtraukimą 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę
įtrauktį ir visavertį dalyvavimą 
visuomenės veikloje. ESF+ turėtų būti 
naudojamas ir tada, kai siekiama suteikti 
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daugiau socialinių teisių laiku užtikrinant 
vienodas galimybes už prieinamą kainą 
gauti aukštos kokybės tvarias paslaugas, 
pvz., konsultacijų, sveikatos priežiūros,
vaiko priežiūros ir ankstyvojo ugdymo bei
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas, ir 
galimybes gauti deramą efektyviai 
energiją vartojantį įperkamą būstą, 
įskaitant socialinį būstą. ESF+ turėtų 
padėti modernizuoti socialinės apsaugos 
sistemas ir socialines paslaugas, visų 
pirma siekiant skatinti jų prieinamumą ir 
aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas visais lygmenimis kovoti su 
skurdu, taip padedant išsivaduoti ne vienai 
kartai iš nepalankios socialinės padėties, 
užtikrinti visiems vienodas galimybes ir
taip skatinti socialinę įtrauktį, taip pat 
kovoti su diskriminacija ir mažinti 
skirtumus sveikatos srityje bei spręsti 
benamystės problemą. Tam reikia 
pasitelkti įvairias politikos priemones, 
skirtas pačias nepalankiausias sąlygas 
turintiems asmenims, nesvarbu, koks būtų 
jų amžius, įskaitant vaikus, neįgaliuosius,
marginalizuotas bendruomenes, tokias kaip 
romai, ir skurstančius dirbančiuosius. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. Turėtų būti skatinami 
projektai, kuriais remiama aktyvi įtrauktis 
ir integracija, pagrįsti trimis galimybių 
naudotis paslaugomis ramsčiais, parama 
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bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

pajamoms ir įtraukios darbo rinkos. 
Turėtų būti remiama ESF+ finansuojamų 
priemonių ir pajamų rėmimo, taikant 
minimalias pajamas ir socialines išmokas 
(kurios priklauso nacionalinės 
kompetencijos sričiai, todėl joms negali 
būti skiriamos lėšos pagal ESF+), 
sinergija, kad būtų sustiprintas poveikis 
galutiniams paramos gavėjams. ESF+
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, be kita ko, taikant 
minimalių pajamų sistemas pagal 14-ąjį 
Europos socialinių teisių ramstį, užtikrinti 
visiems vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, 
skurstančius dirbančiuosius, benamius ir 
visus kitus asmenis, susiduriančius su 
daugialypėmis socialinėmis problemomis. 
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suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., vaiko 
priežiūros ir ilgalaikės globos, ypač šeimos 
ir bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą ir aprėptį, 
įskaitant netipinėje padėtyje esančius 
asmenis;

Or. en

Pakeitimas 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, 
skurstančius dirbančiuosius, benamius, 
neįgaliuosius, trečiųjų šalių piliečius, 
prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius, ir 
visus kitus asmenis, susiduriančius su 
daugialypėmis socialinėmis problemomis. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
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bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., vaiko 
priežiūros ir ilgalaikės globos, ypač šeimos 
ir bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą, įtraukumą ir 
visapusišką aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus ir skurstančius 
dirbančiuosius. ESF+ turėtų skatinti aktyvų 
nuo rinkos nutolusių asmenų įtraukimą 
siekiant užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., vaiko 
priežiūros ir ilgalaikės globos, ypač šeimos 
ir bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti diegti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;
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Or. it

Pakeitimas 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones ir strategijas, 
skirtas pačias nepalankiausias sąlygas 
turintiems asmenims, nesvarbu, koks būtų 
jų amžius, įskaitant vaikus, neįgaliuosius,
marginalizuotas bendruomenes, tokias kaip 
romai, ir skurstančius dirbančiuosius. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., vaiko 
priežiūros ir ilgalaikės globos, ypač šeimos 
ir bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos institucijas ir valstybines 
užimtumo tarnybas bei apsaugos sistemas, 
visų pirma siekiant skatinti jų prieinamumą
ir veiksmingumą, reaguojant į 
besikeičiantį profesinį pasaulį;

Or. en

Pakeitimas 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas visais valdymo lygmenimis, 
įskaitant regionų ir vietos lygmeniu,
kovoti su skurdu, taip padedant išsivaduoti 
ne vienai kartai iš nepalankios socialinės 
padėties, užtikrinti visiems vienodas
galimybes ir taip skatinti socialinę įtrauktį, 
taip pat kovoti su diskriminacija ir mažinti 
skirtumus sveikatos srityje bei benamystę. 
Tam reikia pasitelkti įvairias politikos 
priemones, skirtas pačias nepalankiausias 
sąlygas turintiems asmenims, nesvarbu, 
koks būtų jų amžius, įskaitant vaikus,
neįgaliuosius, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 119
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu ir energijos 



AM\1164117LT.docx 75/148 PE626.995v02-00

LT

išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

nepritekliumi, kaip numatyta naujose 
taisyklėse dėl energetikos sąjungos 
valdymo, taip padedant išsivaduoti ne 
vienai kartai iš nepalankios socialinės 
padėties, užtikrinti visiems vienodas 
galimybes ir taip skatinti socialinę įtrauktį, 
taip pat kovoti su diskriminacija ir mažinti 
skirtumus sveikatos srityje. Tam reikia 
pasitelkti įvairias politikos priemones, 
skirtas pačias nepalankiausias sąlygas 
turintiems asmenims, nesvarbu, koks būtų 
jų amžius, įskaitant vaikus, 
marginalizuotas bendruomenes, tokias kaip 
romai, ir skurstančius dirbančiuosius. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., vaiko 
priežiūros ir ilgalaikės globos, ypač šeimos 
ir bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

Or. en

Pakeitimas 120
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių ir 
vietos bei regioninės valdžios institucijų
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
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asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

Or. es

Pakeitimas 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) atsižvelgiant į skirtingą regionų 
išsivystymo lygį ir skirtingas socialines 
sąlygas Europoje, reikėtų pakankamo 
ESF+ lankstumo, kad būtų atsižvelgiama 
į regioninius ir teritorinius ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 122
Theodoros Zagorakis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) atsižvelgiant į skirtingą regionų 
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išsivystymo lygį ir skirtingas socialines 
sąlygas Europoje, reikėtų pakankamo 
ESF+ lankstumo, kad būtų atsižvelgiama 
į regioninius ir teritorinius ypatumus;

Or. en

Pagrindimas

ESF+ intervencijos srityse reikia didesnio lankstumo.

Pakeitimas 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) atsižvelgiant į skirtingą Europos 
išsivystymo lygį, ESF+ parama ir toliau 
turi būti skiriama pakankamai lanksčiai, 
atsižvelgiant į regionų ir teritorijų 
ypatumus;

Or. fr

Pakeitimas 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Kadangi Sąjungos 

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kurie skursta ar kuriems 
gresia skurdas ar socialinė atskirtis, bei 
labiausiai skurstančių asmenų socialinę 
įtrauktį, ir taip naikinti skurdą. valstybės 
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mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, valstybės narės turėtų skirti 
bent 2 proc. ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, nacionalinių 
išteklių tam, kad būtų sumažintas itin 
didelis įvairių formų skurdas, kurio 
pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra 
sunkiausios, kaip antai benamystė, vaikų 
skurdas ir maisto nepriteklius. 
Atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
galutinių gavėjų kategorijas, spendžiant 
labiausiai skurstančių asmenų materialinio 
nepritekliaus problemas būtina taikyti 
paprastesnes taisykles;

narės turėtų skirti bent 4 proc. socialinės 
sanglaudos ir socialinių teisių srities, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
nacionalinių išteklių tam, kad būtų
panaikintas itin didelis įvairių formų 
skurdas, kurio pasekmės socialinės 
atskirties požiūriu yra sunkiausios, kaip 
antai benamystė, vaikų skurdas ir maisto 
nepriteklius. Atsižvelgiant į operacijų 
pobūdį ir galutinių gavėjų kategorijas, 
spendžiant labiausiai skurstančių asmenų 
materialinio nepritekliaus problemas būtina 
taikyti kuo paprastesnes taisykles;

Or. en

Pakeitimas 125
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Kadangi Sąjungos 
mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, valstybės narės turėtų skirti 
bent 2 proc. ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, nacionalinių 
išteklių tam, kad būtų sumažintas itin 
didelis įvairių formų skurdas, kurio 
pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra 
sunkiausios, kaip antai benamystė, vaikų 
skurdas ir maisto nepriteklius. 
Atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Valstybės narės turėtų 
skirti bent 4 proc. ESF+ dalies, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
nacionalinių išteklių tam, kad būtų 
sumažintas itin didelis įvairių formų 
skurdas, kurio pasekmės socialinės 
atskirties požiūriu yra sunkiausios, kaip 
antai benamystė, vaikų skurdas ir maisto 
nepriteklius. Atsižvelgiant į operacijų 
pobūdį ir galutinių gavėjų kategorijas, 
spendžiant labiausiai skurstančių asmenų 
materialinio nepritekliaus problemas būtina 
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galutinių gavėjų kategorijas, spendžiant 
labiausiai skurstančių asmenų materialinio 
nepritekliaus problemas būtina taikyti 
paprastesnes taisykles;

taikyti paprastesnes taisykles;

Or. en

Pakeitimas 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Kadangi Sąjungos 
mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, valstybės narės turėtų skirti 
bent 2 proc. ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, nacionalinių 
išteklių tam, kad būtų sumažintas itin 
didelis įvairių formų skurdas, kurio 
pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra 
sunkiausios, kaip antai benamystė, vaikų 
skurdas ir maisto nepriteklius. 
Atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
galutinių gavėjų kategorijas, spendžiant 
labiausiai skurstančių asmenų materialinio 
nepritekliaus problemas būtina taikyti 
paprastesnes taisykles;

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Valstybės narės turėtų 
skirti bent 4 proc. ESF+ dalies, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
nacionalinių išteklių tam, kad būtų 
sumažintas itin didelis įvairių formų 
skurdas, kurio pasekmės socialinės 
atskirties požiūriu yra sunkiausios, kaip 
antai benamystė, vaikų skurdas ir maisto 
nepriteklius. Atsižvelgiant į operacijų 
pobūdį ir galutinių gavėjų kategorijas, 
spendžiant labiausiai skurstančių asmenų 
materialinio nepritekliaus problemas būtina 
taikyti paprastesnes taisykles;

Or. en

Pakeitimas 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Kadangi Sąjungos 
mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, valstybės narės turėtų skirti 
bent 2 proc. ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, nacionalinių 
išteklių tam, kad būtų sumažintas itin 
didelis įvairių formų skurdas, kurio 
pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra 
sunkiausios, kaip antai benamystė, vaikų 
skurdas ir maisto nepriteklius. 
Atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
galutinių gavėjų kategorijas, spendžiant 
labiausiai skurstančių asmenų materialinio 
nepritekliaus problemas būtina taikyti 
paprastesnes taisykles;

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Valstybės narės turėtų 
skirti bent 4 proc. ESF+ dalies, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
nacionalinių išteklių tam, kad būtų 
sumažintas itin didelis įvairių formų 
skurdas, kurio pasekmės socialinės 
atskirties požiūriu yra sunkiausios, kaip 
antai benamystė, vaikų skurdas ir maisto 
nepriteklius. Atsižvelgiant į operacijų 
pobūdį ir galutinių gavėjų kategorijas, 
spendžiant labiausiai skurstančių asmenų 
materialinio nepritekliaus problemas būtina 
taikyti paprastesnes taisykles;

Or. en

Pakeitimas 128
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Kadangi Sąjungos 
mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ dalies, 

(19) ESF+ turėtų remti nacionalines 
programas, kuriomis siekiama kovoti su 
maisto ir materialiniu nepritekliumi ir 
skatinti žmonių, kuriems gresia skurdas ar 
socialinė atskirtis, bei labiausiai 
skurstančių asmenų socialinę įtrauktį, ir 
taip mažinti skurdą. Kadangi Sąjungos 
mastu mažiausiai 4 proc. ESF+ dalies, 
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kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, valstybės narės turėtų skirti bent 
2 proc. ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, nacionalinių 
išteklių tam, kad būtų sumažintas itin 
didelis įvairių formų skurdas, kurio 
pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra 
sunkiausios, kaip antai benamystė, vaikų 
skurdas ir maisto nepriteklius. 
Atsižvelgiant į operacijų pobūdį ir 
galutinių gavėjų kategorijas, spendžiant
labiausiai skurstančių asmenų materialinio 
nepritekliaus problemas būtina taikyti 
paprastesnes taisykles;

kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių skiriama labiausiai skurstantiems 
asmenims, valstybės narės turėtų skirti bent 
2 proc. ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, nacionalinių 
išteklių tam, kad būtų sumažintas itin 
didelis įvairių formų skurdas, kurio 
pasekmės socialinės atskirties požiūriu yra 
sunkiausios, kaip antai benamystė, vaikų 
skurdas, skurdas senatvėje ir maisto 
nepriteklius. Atsižvelgiant į operacijų 
pobūdį ir galutinių gavėjų kategorijas,
sprendžiant labiausiai skurstančių asmenų 
materialinio nepritekliaus problemas būtina 
taikyti paprastesnes taisykles;

Or. de

Pakeitimas 129
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad 
skurdas senatvėje yra Europos problema 
ir su ja dažniausiai susiduria moterys. ES 
2014 m. vyrų ir moterų pensijų skirtumas, 
kurį galima apibrėžti kaip vidutinės 
moterų ir vyrų gaunamos pensijos (prieš 
atskaitant mokesčius) skirtumą, siekė 
39,4 proc. 65 metų amžiaus ir vyresnių 
asmenų grupėje ir per pastaruosius 
penkerius metus padidėjo pusėje valstybių 
narių. Finansų ir ekonomikos krizė per 
pastaruosius kelerius metus neigiamai 
paveikė daugelio moterų pajamas ir 
ilguoju laikotarpiu taip pat paveiks 
vidutiniškai labiau moterų nei vyrų 
pajamas. Kai kuriose valstybėse narėse 
11–36 proc. moterų apskritai nėra 
įgijusios teisių į pensiją;

Or. de
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Pakeitimas 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) siekiant panaikinti skurdą ir 
užtikrinti didesnę socialinę įtrauktį, ESF+ 
turėtų skatinti aktyvų specializuotų 
socialinių NVO ir organizacijų, kurios 
atstovauja skurdą patiriantiems žmonėms 
ir su jais dirba, dalyvavimą rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant tam skirtas 
programas;

Or. en

Pakeitimas 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę 
ir ekonominę trečiųjų šalių piliečių 
integraciją kartu įgyvendinant 
Prieglobsčio ir migracijos fondo lėšomis 
finansuojamus veiksmus;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 132
Ulrike Trebesius
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę 
ir ekonominę trečiųjų šalių piliečių 
integraciją kartu įgyvendinant 
Prieglobsčio ir migracijos fondo lėšomis 
finansuojamus veiksmus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 133
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę ir 
ekonominę trečiųjų šalių piliečių
integraciją kartu įgyvendinant Prieglobsčio 
ir migracijos fondo lėšomis finansuojamus 
veiksmus;

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę ir 
ekonominę trečiųjų šalių piliečių, įskaitant 
pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus, 
įtrauktį kartu įgyvendinant Prieglobsčio ir 
migracijos fondo lėšomis finansuojamus 
veiksmus. Valstybės narės turėtų skirti 
2 proc. savo ESF+ išteklių trečiųjų šalių 
piliečių ir (arba) marginalizuotų 
bendruomenių įtraukčiai vietos lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę ir 
ekonominę trečiųjų šalių piliečių 
integraciją kartu įgyvendinant Prieglobsčio 
ir migracijos fondo lėšomis finansuojamus 
veiksmus;

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir sąžiningą
atsakomybės pasidalijimą, ESF+ turėtų 
remti socialinę ir ekonominę trečiųjų šalių 
piliečių integraciją kartu įgyvendinant 
Prieglobsčio ir migracijos fondo, ERPF ir 
fondų, kurie gali turėti teigiamos įtakos 
trečiųjų šalių piliečių įtraukčiai, lėšomis 
finansuojamus veiksmus. Valstybės narės 
vietos valdžios institucijoms turėtų skirti 
atitinkamą ESF+ išteklių sumą, kad būtų 
patenkinti trečiųjų šalių piliečių 
integracijos vietos lygmeniu poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę ir 
ekonominę trečiųjų šalių piliečių 
integraciją kartu įgyvendinant Prieglobsčio 
ir migracijos fondo lėšomis finansuojamus 
veiksmus;

(20) atsižvelgiant į nuolatinį poreikį 
spręsti migracijos srautų valdymo visoje 
Sąjungoje problemą ir siekiant darniai, 
tvirtai ir nuosekliai remti pastangas 
užtikrinti solidarumą ir atsakomybės 
pasidalijimą, ESF+ turėtų remti socialinę ir 
ekonominę trečiųjų šalių piliečių 
integraciją kartu įgyvendinant Prieglobsčio 
ir migracijos fondo lėšomis finansuojamus 
veiksmus. Valstybės narės vietos valdžios 
institucijoms turėtų skirti atitinkamai 
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išteklių migrantų integracijai vietos 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 136
Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) migrantų srautų valdymas turi 
reikšmingų padarinių miestų ir vietos 
aspektu. Miestai, vietos ir regionų valdžios 
institucijos, socialiniai partneriai, 
socialinės ir ekonominės srities subjektai, 
pilietinės visuomenės organizacijos įrodo 
gebančios kurti veiksmingas ir 
novatoriškas strategijas, projektus ir 
iniciatyvas, kad įveiktų trumpalaikius ir 
ilgalaikius sunkumus, susijusius su 
trečiųjų šalių piliečių priėmimu, socialine 
įtrauktimi ir integracija į visuomenę ir 
darbo rinką. ESF+ turėtų siūlyti 
tiesioginę paramą miestams ir vietos 
suinteresuotiesiems subjektams, kad 
sustiprintų vietos projektus šioje srityje, 
siekiant pasiūlyti tikslingą ir veiksmingą 
laiku teikiamą paramą pagal vietos 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) ESF+ jokiu būdu neturėtų būti 
naudojamas siekiant tiesiogiai ar 
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netiesiogiai skatinti naujus neteisėtos 
migracijos srautus į ES, bet turėtų išlikti 
naudinga Europos piliečių, visų pirma 
teisėtai Sąjungoje gyvenančių jaunų 
žmonių, patiriančių skurdą, materialinį 
nepriteklių ir socialinę atskirtį, taip pat 
susiduriančių su sunkumais norėdami 
įsitvirtinti Europos darbo rinkoje, 
socialinės ir ekonominės integracijos 
skatinimo priemonė.

Or. it

Pakeitimas 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą 
ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, išteklių kiekį 
tam, kad būtų įgyvendintos atitinkamos 
konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos dėl struktūrinių 
problemų, kurias tikslinga spręsti 
naudojant į ESF+ aprėptį patenkančias 
daugiametes investicijas. Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų 

Išbraukta.
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užtikrinti, kad visi proceso etapai būtų 
veiksmingai koordinuojami;

Or. en

Pakeitimas 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą 
ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, išteklių kiekį 
tam, kad būtų įgyvendintos atitinkamos 
konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos dėl struktūrinių 
problemų, kurias tikslinga spręsti 
naudojant į ESF+ aprėptį patenkančias 
daugiametes investicijas. Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų 
užtikrinti, kad visi proceso etapai būtų 
veiksmingai koordinuojami;

(21) ESF+ turėtų remti valstybių narių
užimtumo, socialinės įtraukties, sveikatos 
priežiūros, ilgalaikės globos, švietimo ir 
mokymo politikos ir sistemų reformas;

Or. it
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Pakeitimas 140
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą 
ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, išteklių kiekį 
tam, kad būtų įgyvendintos atitinkamos 
konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos dėl struktūrinių 
problemų, kurias tikslinga spręsti 
naudojant į ESF+ aprėptį patenkančias 
daugiametes investicijas. Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Visų pirma 
Komisija ir valstybės narės, siekdamos 
garantuoti finansavimo šaltinių, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumą, 
suderinamumą, papildomumą ir sinergiją, 
turėtų užtikrinti, kad visi proceso etapai 
būtų veiksmingai koordinuojami;

Or. fr

Pakeitimas 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Valstybės 
narės turėtų skirti tinkamą ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių kiekį tam, kad būtų įgyvendintos
tos konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos, kurios atitinka ESF+
loginį pagrindą. Komisija ir valstybės 
narės turėtų užtikrinti pasidalijamojo 
valdymo bei ESF+ sveikatos dalies ir 
Reformų rėmimo programos tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami, visada atsižvelgiant į 
SESV 174 straipsnyje nustatytus 
ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo bei 
skurdo panaikinimo politikos ir sistemų 
reformas, susijusias su Europos semestro 
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valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

socialinių rodiklių suvestinėje nustatytais 
iššūkiais. Valstybės narės turėtų skirti 
tinkamą socialinės sanglaudos ir 
socialinių teisių dalies išteklių kiekį tam, 
kad būtų įgyvendintos atitinkamos 
konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 
dėl struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų į šį 
procesą įtraukti regionines ir vietos 
valdžios institucijas siekiant užtikrinti visų 
valdymo lygmenų ir pasidalijamojo 
valdymo bei ESF+ tiesioginio ir
netiesioginio valdymo dalių, taip pat jų ir
Reformų rėmimo programos, įskaitant 
Reformų įgyvendinimo priemonę, bei 
Techninės paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

Or. en

Pakeitimas 143
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
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šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija turėtų peržiūrėti veiklos 
programas, kad įvertintų, ar jose 
pakankamai atsižvelgiama į konkrečiai 
šaliai skirtas rekomendacijas. Komisija ir 
valstybės narės turėtų į šį procesą 
prasmingai įtraukti regionines ir vietos 
valdžios institucijas, siekiant užtikrinti
visų valdymo lygmenų ir pasidalijamojo 
valdymo, ir EaSI bei ESF+ sveikatos 
dalies ir Reformų rėmimo programos, 
įskaitant Reformų įgyvendinimo priemonę, 
bei Techninės paramos priemonės 
tarpusavio suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami laikantis partnerystės 
principo;

Or. en

Pakeitimas 144
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru
ir naujomis taisyklėmis dėl energetikos 
sąjungos valdymo, valstybės narės turėtų 
skirti tinkamą ESF+ dalies, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, išteklių kiekį 
tam, kad sąžiningai vykdant permainas
būtų įgyvendintos atitinkamos 
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spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos 
dėl struktūrinių, be kita ko, klimato ir 
energetikos, problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

Or. en

Pakeitimas 145
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
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įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą, taip pat pagal Europos 
socialinių teisių ramstį keliamų darnaus 
vystymosi tikslų siekimą. Visų pirma 
Komisija ir valstybės narės, siekdamos 
garantuoti finansavimo šaltinių, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumą, 
suderinamumą, papildomumą ir sinergiją, 
turėtų užtikrinti, kad visi proceso etapai 
būtų veiksmingai koordinuojami;

Or. de

Pakeitimas 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų į šį 
procesą įtraukti regionines ir vietos 
valdžios institucijas siekiant užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
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paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

Or. en

Pakeitimas 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

(21) ESF+ turėtų remti užimtumo, 
socialinės įtraukties, sveikatos priežiūros, 
ilgalaikės globos, švietimo ir mokymo 
politikos ir sistemų reformas. Siekdamos 
geresnio suderinimo su Europos semestru 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, išteklių kiekį tam, kad būtų 
įgyvendintos atitinkamos konkrečioms 
šalims skirtos rekomendacijos dėl 
struktūrinių problemų, kurias tikslinga 
spręsti naudojant į ESF+ aprėptį 
patenkančias daugiametes investicijas. 
Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti 
pasidalijamojo valdymo bei ESF+ 
sveikatos dalies ir Reformų rėmimo 
programos, įskaitant Reformų 
įgyvendinimo priemonę, bei Techninės 
paramos priemonės, taip pat Europos 
socialinių teisių ramsčio tarpusavio 
suderinamumą, koordinavimą ir 
papildomumą. Visų pirma Komisija ir 
valstybės narės, siekdamos garantuoti 
finansavimo šaltinių, įskaitant techninę 
paramą, nuoseklumą, suderinamumą, 
papildomumą ir sinergiją, turėtų užtikrinti, 
kad visi proceso etapai būtų veiksmingai 
koordinuojami;

Or. fr
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Pakeitimas 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti
ir skurdui naikinti turėtų skirti bent
30 proc. socialinės sanglaudos ir 
socialinių teisių dalies išteklių; Ši 
procentinė dalis turėtų papildyti 
nacionalinius išteklius, kuriais siekiama 
spręsti didelio skurdo problemą;

Or. en

Pakeitimas 149
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai ir 
kovai su skurdu skatinti turėtų skirti bent
30 proc. nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų 
pagal ESF+ dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas. Valstybės narės 
turėtų panaudoti šį asignavimą tam, kad 
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išspręstų ne tik nedarbo problemą, bet ir 
remtų kitas, nei aktyvumo darbo rinkoje 
skatinimo, kovos su skurdu ir įtraukties 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai ir 
kovai su visišku skurdu skatinti turėtų 
skirti bent 30 proc. nacionalinių ESF+ 
išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. en

Pakeitimas 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 30 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;
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Or. en

Pakeitimas 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 30 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. en

Pakeitimas 153
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 20 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. hu

Pakeitimas 154
Ulrike Trebesius
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 20 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. en

Pakeitimas 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 20 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinį 2014–2020 m. paramos telkimą pagal temas socialinei įtraukčiai ESF skirti 
20 proc. suteikia valstybėms narėms pakankamai lankstumo investuoti į savo prioritetus, 
pagrįstus poreikiais pagal Europos socialinių teisių ramstį ir konkrečiai šaliai skirtas 
rekomendacijas.
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Pakeitimas 156
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

(22) siekdamos užtikrinti, kad būtų 
tinkamai pabrėžtas socialinis Europos 
matmuo, įtvirtintas Europos socialinių 
teisių ramsčiu, ir labiausiai skurstantiems 
būtų skirta minimali išteklių dalis, 
valstybės narės socialinei įtraukčiai skatinti 
turėtų skirti bent 25 proc. nacionalinių 
ESF+ išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
ir taip veiksmingai mažinti skurdą 
senatvėje;

Or. de

Pakeitimas 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) visos valstybės narės yra 
ratifikavusios Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvenciją, kuri yra standartas 
vaiko teisių rėmimo ir apsaugos srityje. 
Vaiko teisių rėmimas yra aiškiai 
suformuluotas ES politikos tikslas 
(Lisabonos sutarties 3 straipsnis) ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje 
reikalaujama, kad vykdant visus ES 
veiksmus būtų pirmiausia atsižvelgiama į 
vaiko interesus. ES ir valstybės narės 
turėtų tinkamai panaudoti ESF+, kad 
išvaduotų vaikus iš skurdo ir socialinės 
atskirties, kaip apibrėžta 2013 m. Europos 
Komisijos rekomendacijoje „Investicijos į 
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vaikus“. ESF+ turėtų remti veiksmus, 
kuriais skatinama veiksminga 
intervencija, padedanti įgyvendinti vaikų 
teises;

Or. en

Pakeitimas 158
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) visos valstybės narės yra 
ratifikavusios Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvenciją, kuri yra standartas 
vaiko teisių rėmimo ir apsaugos srityje. 
Vaiko teisių rėmimas yra aiškiai 
suformuluotas ES politikos tikslas ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje reikalaujama, kad vykdant visus 
ES veiksmus būtų pirmiausia 
atsižvelgiama į vaiko interesus. ESF+ 
turėtų remti veiksmus, kuriais skatinama 
veiksminga intervencija, padedanti 
įgyvendinti vaikų teises;

Or. en

Pakeitimas 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) dėl skurdo vaikai negauna 
tinkamų gyvenimo sąlygų, galimybių 
mokytis, sveikai maitintis ir naudotis 
sveikatos priežiūra, ir tai ilgainiui lemia 
didesnę nedarbo, iš kartos į kartą 
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perduodamo skurdo, netinkamos mitybos, 
ligų, benamystės, mokyklos nebaigimo ir 
socialinės atskirties riziką. Skurdas gali 
reikšmingai pabloginti vaikų galimybes 
naudotis savo teisėmis, įtvirtintomis JT 
vaiko teisių konvencijoje. Vaikų skurdą 
reikia naikinti atsižvelgiant į vaikų teises 
ir taikant visus sektorius apimantį ir 
integruotą požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 160
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) atsižvelgiant į nemažėjantį vaikų 
skurdo ir socialinės atskirties lygį 
Sąjungoje ir atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramsčio 11 principą, kad 
vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo ir 
vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi 
teisę į specialias lygių galimybių 
skatinimo priemones, valstybės narės 
turėtų skirti 10 proc. savo ESF+ išteklių, 
kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, vaikų skurdui ir socialiniai 
atskirčiai naikinti. Anksti investavus į 
vaikus didelę naudą gauna ne tik vaikai, 
bet ir visuomenė, tai yra labai svarbu, 
norint jau ankstyvojoje vaikystėje 
išlaisvinti vaikus iš nepalankios socialinės 
padėties, ir tai svarbu mažinant skurdo ir 
socialinės atskirties riziką visai 
visuomenei. Padedant vaikams ugdyti 
įgūdžius ir gebėjimus, jie gali išnaudoti 
visą savo potencialą, kad pasiektų 
geriausių rezultatų švietimo ir sveikatos 
srityje, taptų aktyviais visuomenės nariais 
ir padidintų savo galimybes darbo rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) atsižvelgiant į nemažėjantį vaikų 
skurdo ir socialinės atskirties lygį 
Europos Sąjungoje (2017 m. jis siekė 
26,4 proc.) ir atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramstį, kuriame teigiama, 
kad vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo 
ir vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi 
teisę į specialias lygių galimybių 
skatinimo priemones, valstybės narės 
turėtų skirti bent 10 proc. savo ESF+ 
išteklių, kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, Europos vaiko garantijų 
programai, kad būtų panaikintas vaikų 
skurdas ir socialinė atskirtis. Anksti 
investavus į vaikus didelę naudą gauna ne 
tik vaikai, bet ir visuomenė. Padedant 
vaikams ugdyti įgūdžius ir gebėjimus, jie 
gali išnaudoti visą savo potencialą, tapti 
aktyviais visuomenės nariais ir tapę 
jaunuoliais padidinti savo galimybes 
darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) vaikų, ypač skurdžiausiai 
gyvenančių, galimybės gyvenime 
priklauso nuo pagrindinių poreikių 
(maisto ir būsto) patenkinimo, galimybės 
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naudotis kokybiškomis viešosiomis 
paslaugomis (sveikatos ir švietimo) ir 
stabilių sąlygų tėvams, kad jie galėtų 
tinkamai vykdyti savo pareigas (socialinė 
įtrauktis ir integracija darbo rinkoje), 
derinio. Todėl Europa turi taikyti 
daugiamatį, teisėmis grindžiamą ir 
integruotą atsaką, siekdama pagerinti 
skurstančių vaikų gyvenimo sąlygas, kad 
būtų užtikrintos vaikų ir jų šeimų 
galimybės gauti atitinkamų išteklių ir 
kokybiškas paslaugas. Europos vaikų 
garantija – tai naujas integruotas 
požiūris, kuriuo siekiama išspręsti 
daugiamačius vaikų skurdo aspektus. Ji 
turėtų užtikrinti, kad kiekvienas skurdo 
riziką patiriantis vaikas Europoje galėtų 
naudotis nemokama kokybiška sveikatos 
priežiūra, nemokamu kokybišku švietimu, 
nemokama kokybiška vaikų priežiūra, 
deramu būstu ir gautų tinkamą mitybą. 
Jeigu Europos ir nacionaliniai veiksmų 
planai apimtų šias penkias veiksmų sritis, 
tai užtikrintų, kad milijonų vaikų 
Europoje gyvenimo sąlygos ir galimybės 
labai pagerėtų ir atsirastų ilgalaikės 
perspektyvos. Vaiko garantijų sistema yra 
pagrindinė šio laikotarpio struktūrinė 
reforma ir ji turėtų būti laikoma 
investicija į Europos Sąjungos stabilumą 
ir gerovę, būtina siekiant išsaugoti ES 
augimo potencialą. Investicijos į mažus 
vaikus – tai svarbiausios priemonės 
ekonominei ir socialinei gerovei stiprinti;

Or. en

Pakeitimas 163
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
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nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, jei 
išorės auditoriai nustatė, kad šios 
programos yra sėkmingos. Siekiant 
padidinti finansavimo efektyvumą, ESF+ 
didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas 
programų stebėsenai ir geriausios 
patirties mainams. Siekdamos sustiprinti 
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu 
įgyvendinamus Jaunimo užimtumo 
iniciatyvos veiksmus, skirtus asmenims, 
valstybės narės turėtų labiau skatinti 
jaunimui skirtas užimtumo ir švietimo, 
grįžimo į darbą ir informavimo priemones, 
prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą.

Or. en

Pakeitimas 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį, o iš 
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neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas,
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal
ESF+ dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

nepalankios socialinės aplinkos kilusio 
jaunimo atveju jis yra dar aukštesnis, bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai socialinės 
sanglaudos ir socialinių teisių dalies 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, visų pirma Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimui. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas aukštos 
kokybės užimtumo ir švietimo, grįžimo į 
darbą ir veiksmingas informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą ir užtikrinti, kad jų 
paslaugos būtų teikiamos be jokios 
diskriminacijos. Todėl jaunimo 
užimtumui, tolesniam ugdymui, 
kokybiškoms darbo vietoms, gamybinei 
praktikai ir profesinei praktikai skatinti 
valstybės narės turėtų skirti bent 5 proc. 
nacionalinių išteklių, skirtų pagal
socialinės sanglaudos ir socialinių teisių
dalį arba 15 proc. nacionalinių išteklių,
skirtų pagal socialinės sanglaudos ir 
socialinių teisių dalį, jeigu jose NEET 
jaunimo dalis yra per didelė;

Or. en

Pakeitimas 165
Claude Rolin

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės
narės atitinkamu teritoriniu lygmeniu ir 
pagal savo institucinę, teisinę, finansinę 
struktūrą turėtų skirti bent 15 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

Or. fr

Pakeitimas 166
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis



AM\1164117LT.docx 107/148 PE626.995v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui ir ypač 
pažeidžiamose padėtyse esantiems 
jauniems asmenims konkrečiai pritaikytą 
pagalbą, skiriant ypač daug dėmesio 
sunkiai pasiekiamiems jauniems 
asmenims. Todėl jaunimo užimtumui 
skatinti susijusios valstybės narės turėtų 
skirti bent 15 proc. nacionalinių ESF+ 
išteklių, skirtų pagal ESF+ dalį, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. es

Pakeitimas 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 12 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

Or. en

Pakeitimas 168
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas ir jaunų asmenų 
galimybės gauti aukštos kokybės darbo 
vietas, įskaitant Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimą. Siekdamos 
sustiprinti 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu įgyvendinamus Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos veiksmus, skirtus 
asmenims, valstybės narės turėtų labiau 
skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui ir ypač 
pažeidžiamoje padėtyje esantiems 
jauniems asmenims konkrečiai pritaikytą 
pagalbą. Todėl jaunimo užimtumui skatinti 
susijusios valstybės narės turėtų skirti bent 
10 proc. nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų 
pagal ESF+ dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

Or. en

Pakeitimas 169
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) pabrėžia, kad Austrijoje sėkmingai 
taikomas dualinis švietimo – teorinės 
dalies mokymo įstaigoje ir praktinės dalies 
įmonėje – modelis yra veiksminga 
galimybė aktyviai mažinti jaunimo 
nedarbą. Atsižvelgdamas į tai ragina 
valstybes nares įdiegti dualinę švietimo 
sistemą, kuri ES įtvirtinta kaip pavyzdinis 
švietimo modelis;

Or. de

Pakeitimas 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) kadangi subregioniniai skirtumai 
didėja, be kita ko, net ir labiau 
pasiturinčiuose regionuose, kuriuose 
esama skurstančių vietovių;

Or. fr

Pakeitimas 171
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) ragina tvariai stiprinti EURES, 
visų pirma visapusiškai plečiant interneto 
platformą ir aktyviai dalyvaujant 
valstybėms narėms. Ragina valstybes 
nares veiksmingiau naudotis dabartiniu 
modeliu ir EURES sistemoje skelbti visas 
valstybėse narėse laisvas darbo vietas;
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Or. de

Pakeitimas 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad šiomis lėšomis finansuojami veiksmai 
būtų koordinuojami vienas su kitu ir 
papildytų vienas kitą;

(24) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad pagal ESF+ ir kitas 
Sąjungos programas ir priemones, pvz., 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondą, Europos regioninės 
plėtros fondą, Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondą, „Erasmus“, 
Prieglobsčio ir migracijos fondą, 
programą „Europos horizontas“, Europos 
žemės ūkio fondą kaimo plėtrai, 
Skaitmeninės Europos programą,
finansuojami veiksmai būtų koordinuojami 
vienas su kitu ir papildytų vienas kitą;

Or. en

Pakeitimas 173
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad šiomis lėšomis finansuojami veiksmai 
būtų koordinuojami vienas su kitu ir 
papildytų vienas kitą;

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad šiomis lėšomis finansuojami veiksmai, 
įskaitant programas „Erasmus“ ir 
„Kūrybiška Europa“ ir Europos 
solidarumo korpusą, būtų koordinuojami 
vienas su kitu ir papildytų vienas kitą;

Or. it
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Pakeitimas 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad šiomis lėšomis finansuojami veiksmai 
būtų koordinuojami vienas su kitu ir 
papildytų vienas kitą;

(24) valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis, turėtų užtikrinti, 
kad šiomis lėšomis finansuojami veiksmai 
būtų koordinuojami vienas su kitu ir 
papildytų vienas kitą;

Or. it

Pakeitimas 175
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) atsižvelgiant į nemažėjantį vaikų 
skurdo ir socialinės atskirties lygį 
Europos Sąjungoje (2017 m. jis siekė 
26,4 proc.) ir atsižvelgiant į Europos 
socialinių teisių ramstį, kuriame teigiama, 
kad vaikai turi teisę į apsaugą nuo skurdo 
ir vaikai iš socialiai remtinos aplinkos turi 
teisę į specialias lygių galimybių 
skatinimo priemones, valstybės narės 
turėtų skirti tinkamą sumą savo ESF+ 
išteklių, kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, vaikų skurdui ir socialiniai 
atskirčiai mažinti. Anksti investavus į 
vaikus didelę naudą gauna ne tik vaikai, 
bet ir visuomenė. Padedant vaikams 
ugdyti įgūdžius ir gebėjimus, jie gali 
išnaudoti visą savo potencialą, tapti 
aktyviais visuomenės nariais ir tapę 
jaunuoliais padidinti savo galimybes 
darbo rinkoje;
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Or. en

Pakeitimas 176
Theodoros Zagorakis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) pagal SESV 349 straipsnį ir 
1994 m. Stojimo akto 6 protokolo 2 
straipsnį atokiausi regionai ir retai 
apgyvendinti šiauriniai regionai turi teisę į 
specialias priemones pagal bendras 
politikos priemones ir ES programas. Dėl 
nuolatinių suvaržymų šiems regionams 
reikalinga speciali parama;

(25) pagal SESV 174 ir 349 straipsnius 
ir 1994 m. Stojimo akto 6 protokolo 2 
straipsnį atokiausi regionai, retai 
apgyvendinti šiauriniai regionai ir salos
turi teisę į specialias priemones pagal 
bendras politikos priemones ir ES 
programas. Dėl nuolatinių suvaržymų 
šiems regionams reikalinga speciali 
parama;

Or. el

Pagrindimas

Būtina aiškiai nustatyti geografinę ESF+ taikymo sritį.

Pakeitimas 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) pagal SESV 349 straipsnį ir 
1994 m. Stojimo akto 6 protokolo 2 
straipsnį atokiausi regionai ir retai 
apgyvendinti šiauriniai regionai turi teisę į 
specialias priemones pagal bendras 
politikos priemones ir ES programas. Dėl 
nuolatinių suvaržymų šiems regionams 
reikalinga speciali parama;

(25) pagal SESV 349 ir 174 straipsnius
ir 1994 m. Stojimo akto 6 protokolo 2 
straipsnį atokiausi regionai, salos ir retai 
apgyvendinti šiauriniai regionai turi teisę į 
specialias priemones pagal bendras 
politikos priemones ir ES programas. Dėl 
nuolatinių suvaržymų šiems regionams 
reikalinga speciali parama;

Or. it
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Pakeitimas 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) pagal SESV 349 straipsnį ir 
1994 m. Stojimo akto 6 protokolo 2 
straipsnį atokiausi regionai ir retai 
apgyvendinti šiauriniai regionai turi teisę į 
specialias priemones pagal bendras 
politikos priemones ir ES programas. Dėl 
nuolatinių suvaržymų šiems regionams 
reikalinga speciali parama;

(25) pagal SESV 349 ir 174 straipsnius 
ir 1994 m. Stojimo akto 6 protokolo 2 
straipsnį atokiausi regionai ir retai 
apgyvendinti šiauriniai regionai turi teisę į 
specialias priemones pagal bendras 
politikos priemones ir ES programas. Dėl 
nuolatinių suvaržymų šiems regionams 
reikalinga speciali parama;

Or. en

Pakeitimas 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) dėl kaimo vietovėms ir kalnų bei 
salų regionams būdingų struktūrinių 
sąlygų reikalingos sutelktos ir konkrečios 
ESF+ pastangos, siekiant, glaudžiai 
bendradarbiaujant su nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis ir kartu su socialiniais bei 
ekonominiais dalyviais ir socialiniais 
partneriais, šiose vietovėse skatinti 
užimtumą ir mokymą, kad būtų remiamas 
jų konkurencingumas ir užkertamas 
kelias gyventojų skaičiaus mažėjimui;

Or. it

Pakeitimas 180
Dominique Martin
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių 
dalyvių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės, partnerystė. Todėl 
itin svarbu, kad valstybės narės ragintų 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę dalyvauti ESF+ veikloje, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 181
Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir atitinkamais
teritoriniais lygmenimis veikiančių ES, 
nacionalinių, regioninių ir vietos 
institucijų, ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir
nevyriausybinių organizacijų. Todėl itin 
svarbu, kad valstybės narės į ESF+ veiklą, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
įtrauktų vietos ir regioninės valdžios 
institucijas, nes jos geriausiai žino 
socialinius ir ekonominius poreikius 
subnacionaliniu lygmeniu, ir ragintų 
socialinius partnerius bei pilietinę 
visuomenę joje dalyvauti;

Or. es
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Pakeitimas 182
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir ES bei 
nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios 
institucijų, taip pat socialinių ir
ekonominių dalyvių, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės partnerystė. Todėl 
itin svarbu, kad valstybės narės ragintų
regionines ir vietos valdžios institucijas,
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę dalyvauti ESF+ veikloje, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. it

Pakeitimas 183
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač
regioninių ir vietos valdžios institucijų,
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, visų pirma NVO, teikiančių 
įdarbinimo, priežiūros, švietimo ir 
socialines paslaugas ir vykdančių veiklą 
kovos su diskriminacija ir (arba) žmogaus 
teisių gynimo srityje, partnerystė. Todėl 
itin svarbu, kad valstybės narės užtikrintų 
prasmingą regioninių ir vietos valdžios 
institucijų, socialinių partnerių ir 
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pilietinės visuomenės dalyvavimą vykdant 
strateginį ESF+, kuriam taikomas 
pasidalijamasis valdymas, valdymą – nuo 
veiklos programų prioritetų nustatymo iki 
įgyvendinimo, stebėjimo ir rezultatų bei 
poveikio vertinimo. Be to, siekiant 
užtikrinti nediskriminavimą ir vienodas 
galimybes, labai svarbu, kad visais etapais 
taip pat dalyvautų lygybės įstaigos ir 
nacionalinės žmogaus teisių institucijos;

Or. en

Pakeitimas 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės įtrauktų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę rengiant, 
stebint ir vertinant ESF+ programas.

Or. en

Pakeitimas 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių 
dalyvių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės, partnerystė. Todėl 
itin svarbu, kad valstybės narės ragintų 
socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę dalyvauti ESF+ veikloje, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas;

Or. fr

Pagrindimas

Būtina išsaugoti ESF+ teritorinį aspektą visiškai įtraukiant regionines ir vietos institucijas į 
ESF+ veiklą.

Pakeitimas 186
Theodoros Zagorakis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių ES 
institucijų, vietos, regioninių ir
nacionalinių institucijų ir socialinių bei 
ekonominių dalyvių, ypač socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės, 
partnerystė. Todėl itin svarbu, kad 
valstybės narės į ESF+ veiklą, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
įtrauktų vietos ir regioninės valdžios 
institucijas, nes jos geriausiai žino 
poreikius subnacionaliniu lygmeniu, ir
ragintų socialinius partnerius ir pilietinę 
visuomenę dalyvauti;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti valdymą įvairiais lygmenimis ir vietos bei regioninių valdžios institucijų 
dalyvavimą įgyvendinant ESF+.

Pakeitimas 187
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės numatytų aiškias ir 
privalomas taisykles dėl socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimo ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, kad būtų 
sukurtas labiau strateginis požiūris į 
uždavinius ir sprendimus vietos darbo 
jėgos ir gyvenamųjų teritorijų lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
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teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti 
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų regionines ir 
vietos valdžios institucijas, socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti 
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

Or. en

Pakeitimas 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant gero valdymo ir 
vadovaujančiųjų institucijų ir partnerių 
partnerystės, būtina efektyviai ir 
veiksmingai pasinaudoti suinteresuotųjų 
subjektų, kuriems valstybės narės turėtų 
skirti atitinkamą ESF+ išteklių sumą, 
gebėjimų stiprinimu. Investicijos į 
institucinius gebėjimus ir viešąjį 
administravimą bei viešąsias paslaugas 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu, siekiant vykdyti reformas, 
užtikrinti geresnį reglamentavimą ir gerą 
valdymą, nebėra įtrauktos kaip ESF+ 
veiklos tikslas, kuriam taikomas 
pasidalijamasis valdymas, bet įtrauktas į 
Struktūrinių reformų rėmimo programą, 
todėl būtina, kad Komisija ir valstybės 
narės užtikrintų veiksmingą šių dviejų 
priemonių koordinavimą;

Or. en

Pakeitimas 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) ESF+ tikslų įgyvendinimas ir 
galimybės pasinaudoti jo lėšomis 
valstybėse narėse vis dar yra sudėtingi ir 
taip labai sumažinamas jo poveikis. Todėl 
reikia toliau mažinti administracinę ir 
biurokratinę naštą bei kliūtis, trukdančias 
pasinaudoti ESF+ valstybėse narėse, visų 
pirma MVI ir vietos administracinėms 
institucijoms;

Or. it

Pakeitimas 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, itin svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, prieš pradedant 
plačiau diegti novatoriškus sprendimus, 
pirmiausia būtų naudinga juos patikrinti ir
įvertinti, o tam turėtų būti pagrįstai skirta 
speciali ESF+ parama;

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, taip pat vietos 
lygmeniu, itin svarbu remti socialines 
inovacijas. Siekiant padidinti politikos 
veiksmingumą, prieš pradedant plačiau 
diegti novatoriškus sprendimus, pirmiausia 
būtų naudinga juos patikrinti ir įvertinti, o 
tam turėtų būti pagrįstai skirta speciali 
ESF+ parama ir būtinas geras socialinės 
sanglaudos ir socialinių teisių dalies bei 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalies 
koordinavimas;

Or. en

Pakeitimas 192
Elena Gentile
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, itin svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, prieš pradedant 
plačiau diegti novatoriškus sprendimus, 
pirmiausia būtų naudinga juos patikrinti ir 
įvertinti, o tam turėtų būti pagrįstai skirta 
speciali ESF+ parama;

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, itin svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, prieš pradedant 
plačiau diegti novatoriškus sprendimus, 
pirmiausia būtų naudinga sukurti ir 
išbandyti novatoriškus sprendimus bei
juos patikrinti ir įvertinti, o tam turėtų būti 
pagrįstai skirta speciali ESF+ parama;

Or. en

Pakeitimas 193
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, itin svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, prieš pradedant 
plačiau diegti novatoriškus sprendimus, 
pirmiausia būtų naudinga juos patikrinti ir 
įvertinti, o tam turėtų būti pagrįstai skirta 
speciali ESF+ parama;

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir socialinės ekonomikos bei būtų 
skatinami ir remiami novatoriški 
sprendimai, itin svarbu remti socialines 
inovacijas. Siekiant padidinti politikos 
veiksmingumą, prieš pradedant plačiau 
diegti novatoriškus sprendimus, pirmiausia 
būtų naudinga juos patikrinti ir įvertinti, o 
tam turėtų būti pagrįstai skirta speciali 
ESF+ parama;

Or. es

Pakeitimas 194
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, itin svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, prieš pradedant 
plačiau diegti novatoriškus sprendimus, 
pirmiausia būtų naudinga juos patikrinti ir 
įvertinti, o tam turėtų būti pagrįstai skirta 
speciali ESF+ parama;

(27) siekiant, kad politikos priemonės 
būtų geriau pritaikytos prie socialinių 
pokyčių ir būtų skatinami ir remiami 
novatoriški sprendimai, itin svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, prieš pradedant 
plačiau diegti novatoriškus sprendimus, 
pirmiausia būtų naudinga juos patikrinti ir 
įvertinti vietos lygmeniu, o tam turėtų būti 
pagrįstai skirta speciali ESF+ parama;

Or. en

Pakeitimas 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant išnaudoti visas skirtingų 
sektorių bendradarbiavimo galimybes ir 
pagerinti sąveiką ir suderinamumą su 
kitomis politikos sritimis, kad būtų 
pasiekti bendri ESF+ tikslai, sportas ir 
fizinis aktyvumas turėtų būti naudojami 
kaip priemonė ESF+ tikslams, kuriais 
siekiama, visų pirma, mažinti jaunimo 
nedarbą, didinti marginalizuotų 
bendruomenių socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatą ir stiprinti ligų prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 196
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant išnaudoti visas skirtingų 
sektorių bendradarbiavimo galimybes ir 
pagerinti sąveiką ir suderinamumą su 
kitomis politikos sritimis, kad būtų 
pasiekti bendri ESF+ tikslai, sportas ir 
fizinis aktyvumas turėtų būti naudojami 
kaip priemonė ESF+ tikslams, kuriais 
siekiama, visų pirma, mažinti jaunimo 
nedarbą, didinti marginalizuotų grupių 
socialinę įtrauktį, gerinti sveikatą ir 
stiprinti ligų prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 197
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas, taip pat moterų ekonominę 
nepriklausomybę, švietimą ir įgūdžių 
tobulinimą bei smurtą patyrusių moterų 
grąžinimą į visuomenę ir darbo rinką.
Teisių ir vertybių programos sinergija ir 
politikos suderinamumas šiuo atžvilgiu 
užtikrintų ESF+ galimybes integruoti ir 
išplėtoti šiuos veiksmus. Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ESF+ 
teiktų visiems vienodas galimybes, 
nediskriminuodamas, kaip nustatyta SESV 
10 straipsnyje, ir neįgaliuosius bei 
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imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 
Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

lėtinėmis ligomis sergančius žmones į 
visuomenę integruotų taip, kaip ir visus 
kitus, ir padėtų įgyvendinti Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją, be kita ko, 
švietimo, darbo, užimtumo ir 
prieinamumo atžvilgiu. Į šiuos principus 
reikėtų laiku ir nuosekliai atsižvelgti 
svarstant visus aspektus ir visais programų 
pasirengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo etapais, tuo pačiu užtikrinant, 
kad būtų imtasi specialių veiksmų, kuriais 
skatinama lyčių lygybė ir vienodos 
galimybės. Be to, ESF+ turėtų skatinti
prieinamumą pagal Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją ir pereiti nuo 
institucinės globos prie šeimos ir 
bendruomeninės priežiūros, visų pirma 
siekiant apsaugoti asmenis nuo daugialypės 
diskriminacijos. Perėjimo nuo institucinės 
globos prie šeimos ir bendruomeninės 
priežiūros priemonės turėtų būti 
įgyvendinamos taikant nacionalines 
deinstitucionalizavimo strategijas ir 
veiksmų planus. ESF+ neturėtų remti jokių
veiksmų, kuriais negerbiamos 
Pagrindinių teisių chartijoje nustatytos 
pagrindinės teisės, visų pirma veiksmų, 
kurie stiprina segregaciją ar socialinę 
atskirtį ar platina lyčių stereotipus. 
Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis JT gairėmis dėl vaikų priežiūros alternatyvų, valstybės turėtų užtikrinti, kad, 
kai vaikas nėra prižiūrimas tėvų arba rizikuoja netekti tėvų priežiūros, „būtų nustatyta ir 
teikiama tinkamiausios formos alternatyvi priežiūra tokiomis sąlygomis, kurios skatintų 
visavertį ir harmoningą vaiko vystymąsi“. Tai reiškia giminaičių priežiūrą, globą, priežiūrą 
šeimose ar panašioje į šeimą aplinkoje, stacionarinę globą, kuri reiškia ir globą 
bendruomenėje.
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Pakeitimas 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 
Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

(28) vadovaujantis Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija, valstybės narės 
ir Komisija turėtų užtikrinti, kad ESF+, 
vadovaujantis SESV 8 straipsniu, skatintų 
moterų ir vyrų lygybę siekiant skatinti 
vienodą požiūrį į moteris ir vyrus bei 
vienodas jų galimybes visose srityse, 
įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Į lyčių aspektus turėtų būti 
atsižvelgiama visose programų planavimo 
ir įgyvendinimo srityse ir visais šios 
veiklos etapais. Be to, valstybės narės ir 
Komisija turėtų užtikrinti, kad ESF+ teiktų 
visiems vienodas galimybes, 
nediskriminuodamas dėl lyties, rasės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos, su lytimi susijusių savybių ar 
lytinės tapatybės, kaip nustatyta SESV 10 
straipsnyje, ir neįgaliuosius į visuomenę 
integruotų taip, kaip ir visus kitus, ir padėtų 
įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją, be kita ko, švietimo, 
darbo, užimtumo ir prieinamumo 
atžvilgiu. Į šiuos principus reikėtų laiku ir 
nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo institucinės 
globos prie šeimos ir bendruomeninės 
priežiūros, visų pirma siekiant apsaugoti 
asmenis nuo daugialypės ir tarpsektorinės
diskriminacijos. ESF+ neturėtų remti jokių 
segregaciją ar socialinę atskirtį skatinančių 
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veiksmų. Reglamente (ES) Nr. [būsimasis 
BNR] nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias socialinės 
sanglaudos ir socialinių teisių dalies 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 199
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo 
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 
Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją, kiek tai susiję, be kita ko, su 
neįgaliųjų švietimu, mokymu, darbu ir 
prieinamumu. Į šiuos principus reikėtų 
laiku ir nuosekliai atsižvelgti svarstant 
visus aspektus ir visais programų 
pasirengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo etapais, tuo pačiu užtikrinant, 
kad būtų imtasi specialių veiksmų, kuriais 
skatinama lyčių lygybė ir vienodos 
galimybės. Be to, ESF+ turėtų skatinti 
pereiti nuo stacionarinės ir (arba)
institucinės globos prie šeimos ir 
bendruomeninės priežiūros, visų pirma 
siekiant apsaugoti asmenis nuo daugialypės 
diskriminacijos. ESF+ neturėtų remti jokių 
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nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

segregaciją ar socialinę atskirtį skatinančių 
veiksmų. Reglamente (ES) Nr. [būsimasis 
BNR] nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

Or. es

Pakeitimas 200
Marian Harkin, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo 
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją, be kita ko, švietimo, darbo, 
užimtumo ir prieinamumo atžvilgiu. Į 
šiuos principus reikėtų laiku ir nuosekliai 
atsižvelgti svarstant visus aspektus ir visais 
programų pasirengimo, stebėsenos, 
įgyvendinimo ir vertinimo etapais, tuo 
pačiu užtikrinant, kad būtų imtasi specialių 
veiksmų, kuriais skatinama lyčių lygybė ir 
vienodos galimybės. Be to, ESF+ turėtų 
skatinti pereiti nuo stacionarinės ir (arba)
institucinės globos prie šeimos ir 
bendruomeninės priežiūros, visų pirma 
siekiant apsaugoti asmenis nuo daugialypės 
diskriminacijos. ESF+ neturėtų remti jokių 
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Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

segregaciją ar socialinę atskirtį skatinančių 
veiksmų. Reglamente (ES) Nr. [būsimasis 
BNR] nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 201
Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo 
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją, be kita ko, švietimo, darbo, 
užimtumo ir prieinamumo atžvilgiu. Į 
šiuos principus reikėtų laiku ir nuosekliai 
atsižvelgti svarstant visus aspektus ir visais 
programų pasirengimo, stebėsenos, 
įgyvendinimo ir vertinimo etapais, tuo 
pačiu užtikrinant, kad būtų imtasi specialių 
veiksmų, kuriais skatinama lyčių lygybė ir 
vienodos galimybės. Be to, ESF+ turėtų 
skatinti pereiti nuo stacionarinės ir (arba)
institucinės globos prie šeimos ir 
bendruomeninės priežiūros, visų pirma 
siekiant apsaugoti asmenis nuo daugialypės 
diskriminacijos. ESF+ neturėtų remti jokių 
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Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

segregaciją ar socialinę atskirtį skatinančių 
veiksmų. Reglamente (ES) Nr. [būsimasis 
BNR] nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 202
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo 
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 
nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo 
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 
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Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+ 
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės turi atitikti Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
turi būti priimamos nacionaliniu lygmeniu, 
išskyrus tam tikras išimtis, dėl kurių būtina 
parengti konkrečias ESF+ dalies, kuriai 
taikomas pasidalijamasis valdymas, 
nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 203
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) ESF+ turi remti priemones, skirtas 
vaiko teisių apsaugai ir puoselėjimui, taip 
pat skirtas užtikrinti lygias galimybes, 
leidžiančias vystyti konkurenciją, būtiną 
siekiant tapti aktyviais visuomenės 
nariais, gerinti jų galimybes patekti į 
darbo rinką ir nutraukti skurdo ir 
socialinės atskirties ratą;

Or. es

Pakeitimas 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) socialiniai eksperimentai –
nedidelio masto projektų tikrinimas 
sudarant sąlygas surinkti įrodymų apie 
galimybes įgyvendinti socialines 
inovacijas. Turėtų būti įmanoma idėjas 

(31) socialiniais eksperimentais turėtų 
būti įmanoma idėjas įgyvendinti platesniu 
mastu arba kitais atvejais teikiant finansinę 
ESF+ ir kitų šaltinių paramą;
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įgyvendinti platesniu mastu arba kitais 
atvejais teikiant finansinę ESF+ ir kitų 
šaltinių paramą;

Or. en

Pakeitimas 205
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) socialiniai eksperimentai –
nedidelio masto projektų tikrinimas 
sudarant sąlygas surinkti įrodymų apie 
galimybes įgyvendinti socialines 
inovacijas. Turėtų būti įmanoma idėjas 
įgyvendinti platesniu mastu arba kitais 
atvejais teikiant finansinę ESF+ ir kitų 
šaltinių paramą;

(31) socialiniai eksperimentai –
nedidelio masto projektų tikrinimas 
sudarant sąlygas surinkti įrodymų apie 
galimybes įgyvendinti socialines 
inovacijas. Turėtų būti įmanoma ir 
skatinama idėjas išbandyti vietos 
lygmeniu, o perspektyvias idėjas
įgyvendinti platesniu mastu arba perduoti 
įgyvendinti kitomis aplinkybėmis 
skirtinguose regionuose arba valstybėse 
narėse, teikiant finansinę ESF+ paramą 
arba kartu su kitų šaltinių parama;

Or. en

Pakeitimas 206
Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) socialiniai eksperimentai –
nedidelio masto projektų tikrinimas 
sudarant sąlygas surinkti įrodymų apie 
galimybes įgyvendinti socialines 
inovacijas. Turėtų būti įmanoma idėjas 
įgyvendinti platesniu mastu arba kitais 
atvejais teikiant finansinę ESF+ ir kitų 

(31) socialiniai eksperimentai –
nedidelio masto projektų tikrinimas 
sudarant sąlygas surinkti įrodymų apie 
galimybes įgyvendinti socialines 
inovacijas. Turėtų būti įmanoma, kai 
tinkama, idėjas įgyvendinti platesniu 
mastu arba kitais atvejais teikiant finansinę 
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šaltinių paramą; ESF+ ir kitų šaltinių paramą;

Or. en

Pakeitimas 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
užtikrinant glaudų valstybių narių
centrinių įdarbinimo tarnybų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su
Komisija. Europos įdarbinimo tarnybų 
tinklas, sudarydamas sąlygas 
tarptautiniam darbuotojų judumui, turėtų 
skatinti geresnį darbo rinkų veikimą ir 
didesnį informacijos apie darbo rinkas 
skaidrumą. Be to, ESF+ apima tikslinių 
judumo programų rengimą ir rėmimą 
siekiant užpildyti darbo vietas ten, kur 
nustatyta darbo jėgos trūkumų;

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
užtikrinant aukštos kokybės socialines 
sąlygas. Valstybių narių valstybinės
įdarbinimo tarnybos, socialiniai partneriai 
ir Komisija turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti. Europos įdarbinimo 
tarnybų tinklas kartu su socialiniais 
partneriais turėtų skatinti aukštos kokybės 
socialines sąlygas ir galimybes lengvai 
gauti informacijos judiems darbuotojams.
ESF+ apima tikslinių judumo programų 
rengimą ir rėmimą siekiant užpildyti
aukštos kokybės darbo vietas ten, kur 
nustatyta darbo jėgos trūkumų. Taip pat 
ESF+ apima tarpvalstybines regioninių 
valstybinių užimtumo tarnybų ir 
socialinių partnerių partnerystes bei jų 
veiklą siekiant skatinti savanorišką ir 
sąžiningą judumą, taip pat tarpvalstybinių 
darbo rinkų skaidrumą ir integraciją, 
pasiekiamus teikiant informaciją, 
konsultacijas ir darbo paieškos paslaugas. 
Daugelyje pasienio regionų šios 
partnerystės itin svarbios plėtojant tikrą 
Europos darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 208
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
užtikrinant glaudų valstybių narių
centrinių įdarbinimo tarnybų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su
Komisija. Europos įdarbinimo tarnybų 
tinklas, sudarydamas sąlygas tarptautiniam 
darbuotojų judumui, turėtų skatinti geresnį 
darbo rinkų veikimą ir didesnį informacijos 
apie darbo rinkas skaidrumą. Be to, ESF+ 
apima tikslinių judumo programų rengimą 
ir rėmimą siekiant užpildyti darbo vietas 
ten, kur nustatyta darbo jėgos trūkumų;

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant.
Valstybių narių valstybinės įdarbinimo
tarnybos, socialiniai partneriai ir
Komisija turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti. Dalyvaujant 
socialiniams partneriams ir atitinkamoms 
pilietinės visuomenės organizacijoms,
Europos užimtumo tarnybų tinklas, 
sudarydamas sąlygas tarptautiniam 
darbuotojų judumui sąžiningomis 
sąlygomis, turėtų skatinti geresnį darbo 
rinkų veikimą ir didesnį informacijos apie 
darbo rinkas skaidrumą, išskaidant 
duomenis pagal lytis, bei platesnį įgūdžių 
pripažinimą. Be to, ESF+ apima tikslinių 
judumo programų rengimą ir rėmimą 
siekiant užpildyti darbo vietas ten, kur 
nustatyta darbo jėgos trūkumų; Taip pat 
ESF+ apima tarpvalstybines regioninių 
valstybinių užimtumo tarnybų ir 
socialinių partnerių partnerystes bei jų 
veiklą siekiant skatinti savanorišką ir 
sąžiningą judumą, taip pat tarpvalstybinių 
darbo rinkų skaidrumą ir integraciją, 
pasiekiamus teikiant informaciją, 
konsultacijas ir darbo paieškos paslaugas. 
Daugelyje pasienio regionų šios 
partnerystės itin svarbios plėtojant tikrą 
Europos darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 209
Michael Detjen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
užtikrinant glaudų valstybių narių
centrinių įdarbinimo tarnybų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su
Komisija. Europos įdarbinimo tarnybų 
tinklas, sudarydamas sąlygas tarptautiniam 
darbuotojų judumui, turėtų skatinti geresnį 
darbo rinkų veikimą ir didesnį informacijos 
apie darbo rinkas skaidrumą. Be to, ESF+ 
apima tikslinių judumo programų rengimą 
ir rėmimą siekiant užpildyti darbo vietas 
ten, kur nustatyta darbo jėgos trūkumų;

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant.
Valstybių narių centrinės įdarbinimo
tarnybos turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
tarpusavyje, taip su socialiniais 
partneriais ir Komisija. Europos 
įdarbinimo tarnybų tinklas, įtraukdamas 
socialinius partnerius ir sudarydamas 
sąlygas tarptautiniam darbuotojų judumui
tinkamomis sąlygomis, turėtų skatinti 
geresnį darbo rinkų veikimą ir didesnį 
informacijos apie darbo rinkas skaidrumą. 
Be to, ESF+ apima tikslinių judumo 
programų rengimą ir rėmimą siekiant 
užpildyti kokybiškas darbo vietas ten, kur 
nustatyta darbo jėgos trūkumų. ESF+ 
taikymo sritis taip pat apima regioninių 
valstybinių įdarbinimo tarnybų ir 
socialinių partnerių tarpvalstybinę 
partnerystę ir ją vystant vykdomą veiklą, 
susijusią su savanoriško ir tinkamo 
judumo bei tarpvalstybinių darbo rinkų 
skaidrumo ir integracijos skatinimu 
teikiant informavimo, konsultavimo ir 
tarpininkavimo paslaugas. Tokia 
partnerystė daugelyje pasienio regionų 
atlieka svarbų vaidmenį kuriant tikrą 
Europos darbo rinką;

Or. de

Pakeitimas 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
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užtikrinant glaudų valstybių narių
centrinių įdarbinimo tarnybų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su 
Komisija. Europos įdarbinimo tarnybų 
tinklas, sudarydamas sąlygas tarptautiniam 
darbuotojų judumui, turėtų skatinti geresnį 
darbo rinkų veikimą ir didesnį informacijos 
apie darbo rinkas skaidrumą. Be to, ESF+ 
apima tikslinių judumo programų rengimą 
ir rėmimą siekiant užpildyti darbo vietas 
ten, kur nustatyta darbo jėgos trūkumų;

užtikrinant, kad valstybių narių valstybinės 
užimtumo tarnybos, Komisija ir 
socialiniai partneriai glaudžiai 
bendradarbiautų. Dalyvaujant 
socialiniams partneriams, Europos
užimtumo tarnybų tinklas, sudarydamas 
sąlygas tarptautiniam darbuotojų judumui
sąžiningomis sąlygomis, turėtų skatinti 
geresnį darbo rinkų veikimą ir didesnį 
informacijos apie darbo rinkas skaidrumą. 
Be to, ESF+ apima tikslinių judumo 
programų rengimą ir rėmimą siekiant 
užpildyti aukštos kokybės darbo vietas ten, 
kur nustatyta darbo jėgos trūkumų;

Or. en

Pakeitimas 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) ESF+ apima tarpvalstybines 
regioninių valstybinių užimtumo tarnybų 
ir socialinių partnerių partnerystes bei jų 
veiklą siekiant skatinti savanorišką ir 
sąžiningą judumą, taip pat tarpvalstybinių 
darbo rinkų skaidrumą ir integraciją, 
pasiekiamus teikiant informaciją, 
konsultacijas ir darbo paieškos paslaugas. 
Daugelyje pasienio regionų šios 
partnerystės itin svarbios plėtojant tikrą 
Europos darbo rinką;

Or. en

Pakeitimas 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama sukurti rinkos ekosistemą,
padidinti finansavimo socialinėms 
įmonėms galimybes ir galimybes gauti 
finansavimą ir patenkinti labiausiai to 
stokojančių asmenų, visų pirma bedarbių, 
moterų ir pažeidžiamų asmenų, norinčių 
steigti arba plėtoti nuosavas labai mažas 
įmones, poreikiai. Šis tikslas taip pat bus 
įgyvendinamas pasitelkus finansines 
priemones ir biudžeto garantiją 
naudojantis fondo „InvestEU“ socialinių 
investicijų ir įgūdžių politikos 
galimybėmis;

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama padidinti finansavimo ir paramos 
paslaugų socialinėms įmonėms galimybes 
ir galimybes gauti finansavimą ir patenkinti 
labiausiai to stokojančių asmenų, visų 
pirma bedarbių, moterų ir pažeidžiamoje 
padėtyje esančių asmenų, norinčių steigti 
arba plėtoti nuosavas labai mažas įmones, 
poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 213
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama sukurti rinkos ekosistemą, 
padidinti finansavimo socialinėms 
įmonėms galimybes ir galimybes gauti 
finansavimą ir patenkinti labiausiai to 

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis.
Atsižvelgdamas į tai nurodo esamas 
atitinkamo finansavimo priemones, kaip 
antai Europos regioninės plėtros fondą ir 
Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių 
inovacijų programą. Todėl pabrėžia 
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stokojančių asmenų, visų pirma bedarbių, 
moterų ir pažeidžiamų asmenų, norinčių 
steigti arba plėtoti nuosavas labai mažas 
įmones, poreikiai. Šis tikslas taip pat bus 
įgyvendinamas pasitelkus finansines 
priemones ir biudžeto garantiją naudojantis 
fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir 
įgūdžių politikos galimybėmis;

būtinybę biudžeto lėšas naudoti 
veiksmingai ir palengvinti galimybes gauti 
ES lėšų. ESF+ reglamentu nustatomos 
nuostatos, kuriomis siekiama sukurti rinkos 
ekosistemą, padidinti finansavimo 
socialinėms įmonėms galimybes ir 
galimybes gauti finansavimą ir patenkinti 
to stokojančių asmenų, norinčių steigti arba 
plėtoti nuosavas labai mažas įmones,
poreikius. Šis tikslas taip pat bus 
įgyvendinamas pasitelkus finansines 
priemones ir biudžeto garantiją naudojantis 
fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir 
įgūdžių politikos galimybėmis;

Or. de

Pakeitimas 214
Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama sukurti rinkos ekosistemą, 
padidinti finansavimo socialinėms 
įmonėms galimybes ir galimybes gauti 
finansavimą ir patenkinti labiausiai to 
stokojančių asmenų, visų pirma bedarbių, 
moterų ir pažeidžiamų asmenų, norinčių 
steigti arba plėtoti nuosavas labai mažas 
įmones, poreikiai. Šis tikslas taip pat bus 
įgyvendinamas pasitelkus finansines 
priemones ir biudžeto garantiją naudojantis 
fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir 
įgūdžių politikos galimybėmis;

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama sukurti rinkos ekosistemą, 
padidinti finansavimo socialinei 
ekonomikai ir socialinėms įmonėms 
galimybes ir galimybes gauti finansavimą 
ir patenkinti labiausiai to stokojančių 
asmenų, visų pirma bedarbių, moterų ir 
pažeidžiamų asmenų, norinčių steigti arba 
plėtoti nuosavas labai mažas įmones, 
poreikiai. Šis tikslas taip pat bus 
įgyvendinamas pasitelkus finansines 
priemones ir biudžeto garantiją naudojantis 
fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir 
įgūdžių politikos galimybėmis;

Or. en
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Pakeitimas 215
Verónica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama sukurti rinkos ekosistemą, 
padidinti finansavimo socialinėms
įmonėms galimybes ir galimybes gauti 
finansavimą ir patenkinti labiausiai to 
stokojančių asmenų, visų pirma bedarbių, 
moterų ir pažeidžiamų asmenų, norinčių 
steigti arba plėtoti nuosavas labai mažas 
įmones, poreikiai. Šis tikslas taip pat bus 
įgyvendinamas pasitelkus finansines 
priemones ir biudžeto garantiją naudojantis 
fondo „InvestEU“ socialinių investicijų ir 
įgūdžių politikos galimybėmis;

(33) galimybių gauti lėšų labai mažoms 
įmonėms, socialinės ekonomikos reikmėms 
ir socialinėms įmonėms trūkumas yra viena 
pagrindinių kliūčių, trukdančių pradėti 
verslą, visų pirma kalbant apie labiausiai 
atskirtus nuo darbo rinkos asmenis. ESF+ 
reglamentu nustatomos nuostatos, kuriomis 
siekiama sukurti rinkos ekosistemą, 
padidinti finansavimo socialinės
ekonomikos įmonėms galimybes ir 
galimybes gauti finansavimą ir patenkinti 
labiausiai to stokojančių asmenų, visų 
pirma bedarbių, moterų ir pažeidžiamų 
asmenų, norinčių steigti arba plėtoti 
nuosavas labai mažas įmones, poreikiai. 
Šis tikslas taip pat bus įgyvendinamas 
pasitelkus finansines priemones ir biudžeto 
garantiją naudojantis fondo „InvestEU“ 
socialinių investicijų ir įgūdžių politikos 
galimybėmis;

Or. es

Pakeitimas 216
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) todėl ragina Komisiją socialinėms 
ir solidarumu grindžiamoms įmonėms 
pagal aiškius kriterijus sukurti Sąjungos 
lygmens Europos socialinės ekonomikos 
kokybės ženklą, siekiant pabrėžti šių 
įmonių ypatumus ir socialinį poveikį, 
padidinti jų matomumą, skatinti 
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investicijas, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas gauti finansavimą ir dalyvauti 
vidaus rinkoje įmonėms, norinčioms plėsti 
veiklą savo šalyje arba į kitas valstybes 
nares, atsižvelgiant į skirtingas teisines 
formas ir bendrąsias sąlygas šiame 
sektoriuje ir valstybėse narėse;

Or. de

Pakeitimas 217
Elena Gentile

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) socialinių investicijų rinkos 
dalyviai, įskaitant labdarą teikiančius 
subjektus, gali atlikti labai svarbų
vaidmenį vykdant keletą ESF+ uždavinių, 
kadangi jie teikia finansavimą ir siūlo 
novatoriškus bei papildomus kovos su 
socialine atskirtimi ir skurdu būdus, 
mažindami nedarbą ir prisidėdami prie JT 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. 
Todėl tokius subjektus kaip fondai ir 
paramos teikėjai tam tikrais atvejais reikėtų 
įtraukti į ESF+ veiksmus, visų pirma į 
tuos, kuriais siekiama plėtoti socialinių 
investicijų rinkos ekosistemą;

(34) socialinių investicijų rinkos 
dalyviai, įskaitant labdarą teikiančius 
subjektus, gali atlikti vaidmenį padedant 
vykdyti keletą ESF+ uždavinių, kadangi jie 
teikia finansavimą ir siūlo novatoriškus bei 
papildomus kovos su socialine atskirtimi ir 
skurdu būdus, mažindami nedarbą ir 
prisidėdami prie JT darnaus vystymosi 
tikslų įgyvendinimo. Todėl tokius 
subjektus kaip fondai ir paramos teikėjai 
tam tikrais atvejais reikėtų įtraukti į ESF+ 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) socialinių investicijų rinkos (34) socialiniai investuotojai, įskaitant 
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dalyviai, įskaitant labdarą teikiančius 
subjektus, gali atlikti labai svarbų vaidmenį 
vykdant keletą ESF+ uždavinių, kadangi 
jie teikia finansavimą ir siūlo novatoriškus 
bei papildomus kovos su socialine 
atskirtimi ir skurdu būdus, mažindami 
nedarbą ir prisidėdami prie JT darnaus 
vystymosi tikslų įgyvendinimo. Todėl 
tokius subjektus kaip fondai ir paramos 
teikėjai tam tikrais atvejais reikėtų įtraukti į 
ESF+ veiksmus, visų pirma į tuos, kuriais 
siekiama plėtoti socialinių investicijų 
rinkos ekosistemą;

labdarą teikiančius subjektus, gali atlikti 
labai svarbų vaidmenį vykdant keletą ESF+ 
uždavinių, kadangi jie teikia finansavimą ir 
siūlo novatoriškus bei papildomus kovos su 
socialine atskirtimi ir skurdu būdus, 
mažindami nedarbą ir prisidėdami prie JT 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. 
Todėl tokius subjektus kaip fondai ir 
paramos teikėjai tam tikrais atvejais reikėtų 
įtraukti į ESF+ veiksmus, visų pirma į tuos, 
kuriais siekiama didinti socialines 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 219
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) siekiant remti ES iniciatyvas 
Europos Sąjungą priartinti prie jos 
piliečių, be „InterRail“ bilieto, turi būti 
finansuojama dar viena jaunimui skirta 
priemonė: „99 EUR Europos bilietas“, su 
kuriuo kiekvienas pilietis prieinama kaina 
lėktuvu, traukiniu ar autobusu iš bet 
kurios Europos vietos galėtų aplankyti ES 
institucijas – Europos Komisiją, Europos 
Parlamentą, Europos Vadovų Tarybą 
Briuselyje, taip pat Europos Parlamentą 
Strasbūre – ir savo šalies nuolatinę 
atstovybę Europos Sąjungoje. Tam turėtų 
būti pateikiamas iš anksto nustatytas 
dalyvavimo informaciniame renginyje 
įrodymas;

Or. de

Pakeitimas 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
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López

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
turi didelę pridėtinę vertę, todėl jį turėtų 
remti visos valstybės narės, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, kai 
atsižvelgiama į proporcingumo principą. 
Taip pat būtina stiprinti Komisijos 
vaidmenį palengvinant galimybes keistis 
patirtimi ir bendradarbiauti įgyvendinant 
susijusias iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 221
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
turi didelę pridėtinę vertę, todėl jį turėtų 
remti visos valstybės narės, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, kai 
atsižvelgiama į proporcingumo principą. 
Taip pat būtina stiprinti Komisijos 
vaidmenį palengvinant galimybes keistis 
patirtimi ir bendradarbiauti įgyvendinant 
susijusias iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
turi didelę pridėtinę vertę. Todėl jį turėtų 
remti visos valstybės narės, išskyrus 
tinkamai pagrįstus atvejus, kai 
atsižvelgiama į proporcingumo principą. 
Taip pat būtina stiprinti Komisijos 
vaidmenį palengvinant galimybes keistis 
patirtimi ir bendradarbiauti įgyvendinant 
susijusias iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 223
Ulrike Trebesius

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką ir bus pasiektas bendras 
tikslas 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato politikos tikslams paremti.
Pasirengimo ir įgyvendinimo metu bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, o laikotarpio 
vidurio vertinimo metu bus atliktas jų 
pakartotinis vertinimas;

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką. Pasirengimo ir 
įgyvendinimo metu bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, o laikotarpio vidurio vertinimo 
metu bus atliktas jų pakartotinis 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 224
Edouard Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką ir bus pasiektas bendras 
tikslas 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato politikos tikslams paremti. 
Pasirengimo ir įgyvendinimo metu bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, o laikotarpio 
vidurio vertinimo metu bus atliktas jų 
pakartotinis vertinimas;

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką, kad joje būtų 
užtikrintas socialiai priimtinas ir
sąžiningas perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
ir bus pasiektas bendras tikslas 30 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato politikos 
tikslams paremti. Pasirengimo ir 
įgyvendinimo metu bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, o laikotarpio vidurio vertinimo 
metu bus atliktas jų pakartotinis 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką ir bus pasiektas bendras 
tikslas 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato politikos tikslams paremti. 
Pasirengimo ir įgyvendinimo metu bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, o laikotarpio 
vidurio vertinimo metu bus atliktas jų 
pakartotinis vertinimas;

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką, kad joje būtų 
užtikrintas socialiai priimtinas ir
sąžiningas perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos, 
ir bus pasiektas bendras tikslas 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų skirti klimato politikos 
tikslams paremti. Pasirengimo ir 
įgyvendinimo metu bus nustatyti atitinkami 
veiksmai, o laikotarpio vidurio vertinimo 
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metu bus atliktas jų pakartotinis 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 226
Terry Reintke
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką ir bus pasiektas bendras 
tikslas 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato politikos tikslams paremti. 
Pasirengimo ir įgyvendinimo metu bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, o laikotarpio 
vidurio vertinimo metu bus atliktas jų 
pakartotinis vertinimas;

(46) atsižvelgiant į kovos su klimato 
kaita ir sąžiningo permainų vykdymo
svarbą, o tai atitinka Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus, šiuo reglamentu klimato 
politikos veiksmai bus integruoti į 
Sąjungos politiką ir bus pasiektas bendras 
tikslas 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato politikos tikslams paremti. 
Pasirengimo ir įgyvendinimo metu bus 
nustatyti atitinkami veiksmai, o laikotarpio 
vidurio vertinimo metu bus atliktas jų 
pakartotinis vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) pagal [Tarybos sprendimo 
2013/755/ES 9419] straipsnį užjūrio šalyse 
bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę 
asmenys ir subjektai privalo atitikti 
reikalavimus gauti finansavimą, 

(47) pagal [Tarybos sprendimo 
2013/755/ES 9419] straipsnį užjūrio šalyse 
bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę 
asmenys ir subjektai privalo atitikti 
reikalavimus gauti finansavimą, 
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atsižvelgiant į užimtumo ir socialinių 
inovacijų dalies bei sveikatos dalies 
taisykles ir tikslus bei galimas priemones, 
taikomas valstybei narei, su kuria yra 
susijusios atitinkamos UŠT;

atsižvelgiant į užimtumo ir socialinių 
inovacijų dalies bei sveikatos dalies 
taisykles ir tikslus bei galimas priemones, 
taikomas valstybei narei, su kuria yra 
susijusios atitinkamos UŠT. Programoje 
turi būti atsižvelgta į konkrečius 
suvaržymus, su kuriais susiduria šiose 
teritorijose įsisteigę asmenys ir subjektai, 
kad jie galėtų veiksmingai pasinaudoti 
nurodytomis dalimis;

__________________ __________________

19 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos 
sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos Sąjungos 
asociacijos (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

19 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos 
sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių 
bei teritorijų ir Europos Sąjungos 
asociacijos (Užjūrio asociacijos 
sprendimas) (OL L 344, 2013 12 19, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) atsižvelgiant į skirtingą regionų 
išsivystymo lygį ir skirtingas socialines 
sąlygas Europoje, reikėtų pakankamo 
ESF+ lankstumo, kad būtų atsižvelgiama 
į regioninius ir teritorinius ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Pasiūlymas dėl reglamento
50 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50b) investicijoms, bendrai 
finansuojamoms ESF+ lėšomis, ypač jei 
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jos susijusios su priemonėmis, kuriomis 
siekiama socialinės įtraukties, turėtų būti 
netaikomas deficito ir skolos 
apskaičiavimas, kad būtų padidinti 
valstybių narių investavimo pajėgumai;

Or. en

Pakeitimas 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) šio reglamento tikslų, t. y. tikslų, 
kuriais siekiama didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo bei mokymo kokybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, skatinti sveikatinimą ir
mažinti skurdą, įskaitant veiksmus pagal 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalį ir 
sveikatos dalį, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, todėl laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali priimti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(51) šio reglamento tikslų pagal 
socialinės sanglaudos ir socialinių teisių 
dalį, t. y. tikslų, kuriais siekiama didinti 
darbo rinkų veiksmingumą ir sąžiningumą 
ir skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, skatinti 
sveikatinimą ir naikinti skurdą, įskaitant
tikslus pagal užimtumo ir socialinių 
inovacijų dalį ir sveikatos dalį, valstybės 
narės negali deramai pasiekti ir to tikslo 
būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, todėl 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame
pačiame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šis reglamentas 
neapima daugiau nei yra būtina siekiant 
šių tikslų;

Or. en
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) šio reglamento tikslų, t. y. tikslų, 
kuriais siekiama didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo bei mokymo kokybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, skatinti sveikatinimą ir 
mažinti skurdą, įskaitant veiksmus pagal 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalį ir 
sveikatos dalį, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, todėl laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali priimti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(51) šio reglamento tikslų, t. y. tikslų, 
kuriais siekiama didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo, mokymo ir priežiūros kokybę, 
skatinti socialinę įtrauktį, lygias galimybes,
skatinti sveikatinimą ir mažinti skurdą, 
įskaitant veiksmus pagal užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalį ir sveikatos dalį, 
valstybės narės negali deramai pasiekti ir 
to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, 
todėl laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en
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