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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo (EGF)
(COM(2018) 0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018) 0380),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 
straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0231/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę 2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės 
prekybos komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros 
komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo

                                               
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.



PE625.202v01-00 6/48 PR\1157866LT.docx

LT

fondo (EGF)

Or. fr

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) savo Diskusijoms skirtame 
dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20

Komisija nustatė, kad išaugusią 
kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir 
mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti 
pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių 
labiausiai lemia su prekyba susijusi 
globalizacija ir technologiniai pokyčiai. 
Nepaisant labai didelių atviresnės 
prekybos ir tolesnės pasaulio ekonomikų 
integracijos privalumų, būtina kovoti su 
šiuo neigiamu šalutiniu poveikiu. Kadangi 
jau dabar globalizacijos nauda žmonėms ir 
regionams yra nevienoda, o 
nukentėjusiems asmenims ir regionams 
daromas didelis poveikis, esama pavojaus, 
kad dėl vis spartesnės technologinės 
pažangos šis poveikis dar labiau stiprės. 
Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo 
principų, bus būtina užtikrinti, kad 
globalizacijos teikiama nauda būtų 
paskirstyta sąžiningiau, derinant 
ekonomikos atvirumą ir technologinę 
pažangą su socialine apsauga;

(6) savo Diskusijoms skirtame 
dokumente dėl globalizacijos suvaldymo20

Komisija nustatė, kad išaugusią 
kvalifikuotos darbo jėgos paklausą ir 
mažėjantį darbo vietų, kurioms užimti 
pakanka žemos kvalifikacijos, skaičių 
labiausiai lemia su prekyba susijusi 
globalizacija ir technologiniai pokyčiai. 
Todėl nepaisant atviresnės prekybos ir 
tolesnės pasaulio ekonomikų integracijos 
privalumų, būtina kovoti su jų neigiamu 
šalutiniu poveikiu, ypač tam tikriems 
veiklos sektoriams, tam tikroms įmonėms 
arba tam tikroms labiau pažeidžiamoms 
darbuotojų grupėms. Kadangi dabar 
globalizacijos nauda žmonėms ir 
regionams yra nevienoda, o 
nukentėjusiems asmenims ir regionams 
daromas didelis poveikis, esama pavojaus, 
kad dėl technologijų ir aplinkosaugos 
pokyčių šis poveikis dar labiau stiprės. 
Todėl, laikantis solidarumo ir tvarumo 
principų, bus būtina užtikrinti, kad 
globalizacijos teikiama nauda būtų 
paskirstyta sąžiningiau ir kad bendras 
neigiamas globalizacijos ir technologijų 
bei aplinkosaugos pokyčių poveikis būtų 
geriau numatytas, siekiant geresnio verslo 
bendruomenės ir darbo jėgos 
prisitaikymo;

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_lt.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_lt.



PR\1157866LT.docx 7/48 PE625.202v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) globalizacija nėra vienintelis 
užimtumui poveikį darantis veiksnys, dėl 
kurio reikia verslo pokyčių. Tokie 
kriterijai, kaip pasaulio ekonomika, 
technologijų pokyčiai, valdymo vidaus 
veiksniai ir vartotojų elgsenos pokyčiai bei 
aplinkosaugos klausimai, taip pat daro 
poveikį verslui, konkrečiau užimtumui. 
Todėl pirmenybė teikiama šių gausių 
pokyčių numatymui. Iš tiesų, siekiant 
užkirsti kelią galimai neigiamiems šių 
pokyčių padariniams asmenims, įmonėms 
ir savivaldybėms, galima taikyti 
veiksmingas priemones, taip suteikiant 
naujų galimybių kurti darbo vietas. Todėl 
tai yra ne tik darbuotojų, kurie turėtų 
pritaikyti savo įgūdžius, atsakomybės 
užtikrinimas, bet taip pat jų 
informavimas, kad jie galėtų kuo 
anksčiau numatyti tokius pokyčius;

Or. fr

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) tikėtina, kad dėl globalizacijos ir 
technologinių pokyčių toliau didės pasaulio 
ekonomikų sąsajos ir tarpusavio 
priklausomybė. Darbo jėgos 
perskirstymas – neatskiriama ir 
neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių 
dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama 

(8) tikėtina, kad dėl globalizacijos ir 
technologinių pokyčių toliau didės pasaulio 
ekonomikų sąsajos ir tarpusavio 
priklausomybė. Darbo jėgos 
perskirstymas – neatskiriama ir 
neišvengiama tokių ekonomikos pokyčių 
dalis. Jei norime, kad pokyčių teikiama 
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nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai 
svarbu teikti paramą atleistiems 
darbuotojams ir tiems, kuriems gresia 
atleidimas. Pokyčiams ir 
restruktūrizavimui numatyti skirta ES 
kokybės sistema – Sąjungos politikos 
priemonė, kuria nustatoma įmonių 
restruktūrizavimo prognozavimo ir 
valdymo gerosios patirties sistema22. Ši 
sistema nurodo, kaip adekvačiomis 
politinėmis priemonėmis galima spręsti 
problemas, kurias kelia ekonomikos 
prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų 
poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. 
Valstybės narės raginamos naudotis ES ir 
nacionaliniu finansavimu taip, kad 
socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų 
pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų 
kuo veiksmingiau sušvelnintas. 
Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos 
nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra 
„Europos socialinis fondas +“ (ESF+), 
kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir 
EGF, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio 
pagalbą netikėto didelio masto 
restruktūrizavimo atveju;

nauda būtų paskirstyta sąžiningai, labai 
svarbu teikti paramą atleistiems 
darbuotojams ir tiems, kuriems gresia 
atleidimas. Pokyčiams ir 
restruktūrizavimui numatyti skirta ES 
kokybės sistema – Sąjungos politikos 
priemonė, kuria nustatoma įmonių 
restruktūrizavimo prognozavimo ir 
valdymo gerosios patirties sistema22. Ši 
sistema nurodo, kaip adekvačiomis 
politinėmis priemonėmis galima spręsti 
problemas, kurias kelia ekonomikos 
prisitaikymas ir restruktūrizavimas, jų 
poveikis užimtumui ir socialinis poveikis. 
Valstybės narės raginamos naudotis ES ir 
nacionaliniu finansavimu taip, kad 
socialinis restruktūrizavimo poveikis, visų 
pirma neigiamas poveikis užimtumui, būtų 
kuo veiksmingiau sušvelnintas. 
Svarbiausios Sąjungos priemonės, skirtos 
nukentėjusiems darbuotojams paremti, yra 
„Europos socialinis fondas +“ (ESF+), 
kurio pagalba yra prevencinio pobūdžio, ir 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondas, kuris teikia reaguojamojo pobūdžio 
pagalbą didelio masto restruktūrizavimo 
atveju;

__________________ __________________

22 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui 
numatyti skirta ES kokybės sistema“ 
(COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

22 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Pokyčiams ir restruktūrizavimui 
numatyti skirta ES kokybės sistema“ 
(COM(2013) 882 final, 2013 12 13).

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisija pabrėžia nemažėjančią 
EGF, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl 

(13) Komisija pabrėžia nemažėjančią 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
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didelio masto restruktūrizavimo darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens 
svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti 
konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto 
ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose 
srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo 
rinkose atleistiems darbuotojams, kad 
palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. 
Dėl atviros prekybos, technologinių 
pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai 
perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, sąveikumo ir 
abipusio poveikio, darosi vis sunkiau 
išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo 
vietų praradimą, todėl ateityje EGF
mobilizavimas turi būti grindžiamas tik 
dideliu restruktūrizavimo poveikiu. 
Atsižvelgiant į EGF tikslą – teikti paramą 
ypatingos skubos ir nenumatytomis 
aplinkybėmis, taip papildant labiau 
prevencinio pobūdžio paramą, teikiamą iš 
ESF+, EGF turi likti lanksti ir speciali 
priemonė ir neturėtų būti įtraukta 
apskaičiuojant viršutines Daugiametės 
finansinės programos biudžeto ribas, kaip 
nustatyta Komisijos komunikate 
„Šiuolaikiškas biudžetas Sąjungai, kuri 
apsaugo, suteikia galių ir gina. 2021–
2027 m. daugiametė finansinė programa“ ir 
jo priede27;

fondo, kaip lankstaus fondo, remiančio dėl 
didelio masto restruktūrizavimo darbo 
netekusius darbuotojus ir padedančio jiems 
kuo greičiau rasti kitą darbą, vaidmens 
svarbą. Todėl Sąjunga turėtų toliau teikti 
konkrečią vienkartinę paramą dėl rimto 
ekonomikos sutrikdymo nukentėjusiose 
srityse, sektoriuose, teritorijose ar darbo 
rinkose atleistiems darbuotojams, kad 
palengvintų jų reintegraciją į darbo rinką. 
Dėl atviros prekybos, technologinių 
pokyčių ir kitų veiksnių, kaip antai 
perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos, sąveikumo ir 
abipusio poveikio, darosi vis sunkiau 
išskirti konkretų veiksnį, lemiantį darbo 
vietų praradimą, todėl ateityje Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
mobilizavimas turi būti grindžiamas tik 
dideliu restruktūrizavimo poveikiu. 
Atsižvelgiant į Europos perinamojo 
laikotarpio paramos fondo tikslą – teikti 
paramą ypatingos skubos aplinkybėmis, 
taip papildant labiau prevencinio pobūdžio 
paramą, teikiamą iš ESF+, Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondas
turi likti lanksti ir speciali priemonė ir 
neturėtų būti įtraukta apskaičiuojant 
viršutines Daugiametės finansinės 
programos biudžeto ribas, kaip nustatyta 
Komisijos komunikate „Šiuolaikiškas 
biudžetas Sąjungai, kuri apsaugo, suteikia 
galių ir gina. 2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa“ ir jo priede27;

__________________ __________________

27 SWD(2018) 171 final ir jo priedas 
COM(2018) 321 final.

27 SWD(2018) 171 final ir jo priedas 
COM(2018) 321 final.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kaip jau minėta, norint išsaugoti 
europinį EGF pobūdį, paraiška dėl 
paramos turėtų būti teikiama, kai didelio 
masto restruktūrizavimo atvejis padaro 
didelį poveikį vietos ar regiono 
ekonomikai. Tas poveikis turėtų būti 
apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą 
ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų 
skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio 
vertinimo išvadas, minimalus per keturių
(sektoriaus atvejais – šešių) mėnesių 
ataskaitinį laikotarpį atleistų darbuotojų 
skaičius turėtų būti 250. Tuo pačiu metu 
vykstančios atleidimų skirtinguose to 
paties regiono sektoriuose bangos taip pat 
gali padaryti labai didelį poveikį vietos 
darbo rinkai, todėl turėtų būti suteikta 
galimybė teikti regionines paraiškas. 
Mažose darbo rinkose, pavyzdžiui, mažose 
valstybėse narėse ar atokiuose regionuose, 
įskaitant atokiausius regionus, kaip 
nustatyta SESV 349 straipsnyje, arba 
išskirtinėmis aplinkybėmis paraiškas 
galima teikti ir esant mažesniam atleistų 
darbuotojų skaičiui;

(14) kaip jau minėta, norint išsaugoti 
europinį Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo pobūdį, paraiška dėl 
paramos turėtų būti teikiama, kai didelio 
masto restruktūrizavimo atvejis padaro 
didelį poveikį vietos ar regiono 
ekonomikai. Tas poveikis turėtų būti 
apibrėžtas kaip minimalus per tam tikrą 
ataskaitinį laikotarpį prarastų darbo vietų
skaičius. Atsižvelgiant į laikotarpio vidurio 
vertinimo išvadas, minimalus per devynių
mėnesių ataskaitinį laikotarpį atleistų 
darbuotojų skaičius turėtų būti 250. Tuo 
pačiu metu vykstančios atleidimų 
skirtinguose to paties regiono sektoriuose 
bangos taip pat gali padaryti labai didelį 
poveikį vietos darbo rinkai, todėl turėtų 
būti suteikta galimybė teikti regionines 
paraiškas. Mažose darbo rinkose, 
pavyzdžiui, mažose valstybėse narėse ar 
atokiuose regionuose, įskaitant atokiausius 
regionus, kaip nustatyta SESV 349 
straipsnyje, arba išskirtinėmis 
aplinkybėmis, pavyzdžiui, regionų, 
kuriuos jau ypač paveikė didelis nedarbo 
lygis, atveju, paraiškas galima teikti ir 
esant mažesniam atleistų darbuotojų 
skaičiui;

Or. fr

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant parodyti Sąjungos 
solidarumą su atleistais darbuotojais ir 
savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių 
veikla nutrūko, prie individualių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketo ir jo 
įgyvendinimo bendro finansavimo norma 

(15) siekiant parodyti Sąjungos 
solidarumą su atleistais darbuotojais ir 
savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurių 
veikla nutrūko, prie individualių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketo ir jo 
įgyvendinimo bendro finansavimo norma 
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turėtų būti tokia pati, kaip atitinkamos 
valstybės narės ESF+ norma;

turėtų būti 70 proc. visų numatytų išlaidų;

Or. fr

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) dalį EGF skiriamo Sąjungos 
biudžeto turėtų įgyvendinti Komisija pagal 
pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis 
narėmis, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente28 (ES, 
Euratomas) [number of the new Financial 
Regulation] (toliau – Finansinis 
reglamentas). Todėl, įgyvendindamos EGF
pagal pasidalijamąjį valdymą, Komisija ir 
valstybės narės turėtų laikytis 
Finansiniame reglamente nustatytų 
principų, pavyzdžiui, patikimo finansų 
valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų;

(16) dalį Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondui skiriamo 
Sąjungos biudžeto turėtų įgyvendinti 
Komisija pagal pasidalijamąjį valdymą su 
valstybėmis narėmis, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente28 (ES, Euratomas) [number of 
the new Financial Regulation] (toliau –
Finansinis reglamentas). Todėl, 
įgyvendindamos Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondą pagal 
pasidalijamąjį valdymą, Komisija ir 
valstybės narės turėtų laikytis 
Finansiniame reglamente nustatytų 
principų, pavyzdžiui, patikimo finansų 
valdymo, skaidrumo ir nediskriminavimo 
principų;

__________________ __________________

28 OL L […], […], p. […]. 28 OL L […], […], p. […].

Or. fr

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Europos pokyčių stebėsenos 
centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fonde 

(17) Europos pokyčių stebėsenos 
centras, įsikūręs Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fonde (Eurofound) 



PE625.202v01-00 12/48 PR\1157866LT.docx

LT

(„Eurofound“) Dubline, padeda Komisijai 
ir valstybėms narėms atlikti kokybinę ir 
kiekybinę analizę, kad joms būtų lengviau 
įvertinti globalizacijos, restruktūrizavimo ir 
EGF naudojimo tendencijas;

Dubline, padeda Komisijai ir valstybėms 
narėms atlikti kokybinę ir kiekybinę 
analizę, kad joms būtų lengviau įvertinti 
globalizacijos, restruktūrizavimo ir 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo naudojimo tendencijas;

Or. fr

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) atleistiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių 
veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų 
darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio 
turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės 
gauti EGF paramą. Todėl atleisti 
darbuotojai ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, kurių veikla nutrūko, pagal šį 
reglamentą turėtų būti laikomi EGF
paramos gavėjais;

(18) atleistiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių 
veikla nutrūko, nepriklausomai nuo jų 
darbo sutarties ar darbo santykių pobūdžio 
turėtų būti suteikiamos vienodos galimybės 
gauti Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo paramą. Todėl atleisti 
darbuotojai – dirbę pagal terminuotąją, 
neterminuotąją darbo sutartį ar laikinieji 
darbuotojai – ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, įskaitant labai mažų ir mažųjų 
įmonių savininkus ir vadovus, kurių veikla 
nutrūko, pagal šį reglamentą turėtų būti 
laikomi Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo paramos gavėjais;

Or. fr

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) EGF finansinė parama visų pirma 
turėtų būti skiriama aktyvioms darbo 
rinkos priemonėms, kuriomis siekiama 
sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į 

(19) Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo finansinė parama visų 
pirma turėtų būti skiriama aktyvioms darbo 
rinkos priemonėms, kuriomis siekiama 
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tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame 
veiklos sektoriuje. Priemonės turėtų 
atspindėti numatomus vietos ar regiono 
darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus 
taip pat turėtų būti remiamas atleistų 
darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti 
naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame 
amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. 
Reikėtų apriboti piniginių išmokų 
įtraukimą į suderintą prie individualių 
poreikių pritaikytų paslaugų paketą. 
Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti 
prie nacionalinio bendro EGF remiamų 
priemonių finansavimo;

sparčiai reintegruoti paramos gavėjus į 
tvarią darbo vietą tame pačiame ar kitame 
veiklos sektoriuje, taip pat siekiant skatinti 
susikurti darbo vietą, įskaitant 
kooperatyvų steigimą. Priemonės turėtų 
atspindėti numatomus vietos ar regiono 
darbo rinkos poreikius. Tačiau prireikus 
taip pat turėtų būti remiamas atleistų 
darbuotojų judumas, kad jie galėtų rasti 
naują darbą kitur. Visų pirma daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti skaitmeniniame 
amžiuje reikalingų įgūdžių sklaidai. 
Reikėtų apriboti piniginių išmokų 
įtraukimą į suderintą prie individualių 
poreikių pritaikytų paslaugų paketą. 
Bendrovės galėtų būti skatinamos prisidėti 
prie nacionalinio bendro Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
remiamų priemonių finansavimo;

Or. fr

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad per šešių 
mėnesių laikotarpį iki galutinės 
finansinės paramos įgyvendinimo 
ataskaitos pateikimo termino į darbo rinką 
kuo greičiau tvariai reintegruotųsi kuo 
daugiau paramos gavėjų, dalyvaujančių 
įgyvendinant tas priemones;

(20) rengdamos suderintą aktyvių darbo
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės pirmenybę turėtų teikti 
toms priemonėms, kurios geriausiai padėtų 
didinti paramos gavėjų įsidarbinamumą. 
Valstybės narės turėtų siekti, kad į darbo 
rinką kuo greičiau tvariai reintegruotųsi 
kuo daugiau paramos gavėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant tas priemones, 
o Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo parama negalėtų 
priklausyti nuo reintegracijos į darbo 
rinką lygio;

Or. fr
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į palankių sąlygų neturinčius 
paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar 
vyresnio amžiaus darbo neturinčius 
asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, 
kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į 
darbo rinką, susiduria su ypatingomis 
problemomis. Tačiau įgyvendinant EGF
paramą reikėtų gerbti ir propaguoti lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principus – tai 
vienos iš svarbiausių Sąjungos vertybių, 
įtvirtintos ir Europos socialinių teisių 
ramstyje;

(21) rengdamos suderintą aktyvių darbo 
rinkos politikos priemonių paketą, 
valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į palankių sąlygų neturinčius 
paramos gavėjus, įskaitant jaunus ar 
vyresnio amžiaus darbo neturinčius 
asmenis ir tuos, kuriems gresia skurdas, 
kadangi tos grupės, siekdamos sugrįžti į 
darbo rinką, susiduria su ypatingomis 
problemomis. Tačiau įgyvendinant 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo paramą reikėtų gerbti ir propaguoti 
lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principus – tai vienos iš svarbiausių 
Sąjungos vertybių, įtvirtintos ir Europos 
socialinių teisių ramstyje;

Or. fr

Pakeitimas 14

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

(21a) valstybėms narėms, pateikusioms 
paraišką Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondui, taip pat turi būti suteikta 
galimybė teikti Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo bendrai 
finansuojamas individualiems poreikiams 
pritaikytas paslaugas: a) to paties regiono 
darbuotojams, kurie nesusiję su 
restruktūrizacija, dėl kurios taikoma 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo parama, bet vykdo tokios pat rūšies 
veiklą kaip darbuotojai, kuriems pagal šį 
reglamentą taikomos pagal individualius 
poreikius suderintos priemonės, ir b) tam 
tikram ilgalaikių bedarbių arba ne 
vyresnių nei 25 metų, arba ne vyresnių 
nei 30 metų, jei valstybė narė taip 
nusprendžia, nedirbančių, mokyklos 
nebaigusių ir specialybės neįgijusių 
jaunuolių skaičiui, jiems pateikus 
paraišką, pirmiausia bedarbiams arba 
asmenims, kurių veikla nutrūko, jeigu 
bent keli asmenys buvo atleisti NUTS 2 
lygio regionuose, kuriuose jaunimo 
nedarbas yra didesnis nei 20 proc. Tačiau 
tokias pagal individualius poreikius 
pritaikytas paslaugas turėtų būti 
leidžiama teikti tik ribotam asmenų 
skaičiui, kuris neturėtų viršyti Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo 
reikalavimus atitinkančių paramos gavėjų 
skaičiaus;

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) siekdamos, kad parama gavėjams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 

(22) siekdamos, kad parama gavėjams 
būtų veiksminga ir greita, valstybės narės 
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turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos dėl EGF finansinės 
paramos būtų tinkamai užpildytos. Jeigu 
Komisijai reikia papildomos informacijos, 
kad galėtų įvertinti paraišką, ta papildoma 
informacija turėtų būti pateikta per 
nustatytą laikotarpį;

turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
teikiamos paraiškos dėl Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
finansinės paramos būtų tinkamai 
užpildytos. Jeigu Komisijai reikia 
papildomos informacijos, kad galėtų 
įvertinti paraišką, ta papildoma informacija 
turėtų būti pateikta per nustatytą laikotarpį;

Or. fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principu, EGF finansinė parama 
turėtų ne pakeisti paramos priemones, 
kurios paramos gavėjams teikiamos iš 
Sąjungos fondų ar pagal kitų Sąjungos 
politikos sričių teisės aktus ar programas, o 
jas papildyti, kai tik tai įmanoma;

(24) vadovaujantis patikimo finansų 
valdymo principu, Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo finansinė 
parama turėtų ne pakeisti paramos 
priemones, kurios paramos gavėjams 
teikiamos iš Sąjungos fondų ar pagal kitų 
Sąjungos politikos sričių teisės aktus ar 
programas, o jas papildyti, kai tik tai 
įmanoma;

Or. fr

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) reikėtų įtraukti specialias 
informavimo apie EGF paraiškas ir 
rezultatus bei komunikacijos nuostatas;

(25) reikėtų įtraukti specialias 
informavimo apie Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo paraiškas ir 
rezultatus bei komunikacijos nuostatas;

Or. fr
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, išlaidos laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo tos dienos, kai 
valstybė narė pradeda teikti prie 
individualių poreikių pritaikytas paslaugas, 
arba nuo tos dienos, kai valstybė narė 
patiria su EGF paramos įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų;

(26) siekiant palengvinti šio reglamento 
įgyvendinimą, išlaidos laikomos 
tinkamomis finansuoti nuo tos dienos, kai 
valstybė narė pradeda teikti prie 
individualių poreikių pritaikytas paslaugas, 
arba nuo tos dienos, kai valstybė narė 
patiria su Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo paramos 
įgyvendinimu susijusių administracinių 
išlaidų;

Or. fr

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant patenkinti visų pirma 
pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais 
kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga 
atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, 
vykdant metinę biudžeto procedūrą EGF
biudžeto eilutėje reikėtų numatyti 
adekvačią mokėjimų asignavimo sumą;

(27) siekiant patenkinti visų pirma 
pirmaisiais kiekvienų metų mėnesiais 
kylančius poreikius, kai ypač sudėtinga 
atlikti perkėlimus iš kitų biudžeto eilučių, 
vykdant metinę biudžeto procedūrą 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo biudžeto eilutėje reikėtų numatyti 
adekvačią mokėjimų asignavimo sumą;

Or. fr

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) [Daugiametėje finansinėje (28) [Daugiametėje finansinėje 
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programoje ir [future date] Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo29 (toliau – Tarpinstitucinis 
susitarimas) nustatyta EGF biudžeto 
sistema];

programoje ir [future date] Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime dėl 
biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo 
biudžeto klausimais ir patikimo finansų 
valdymo29 (toliau – Tarpinstitucinis 
susitarimas) nustatyta Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
biudžeto sistema];

__________________ __________________

29 Nuoroda turi būti atnaujinta. 29 Nuoroda turi būti atnaujinta.

Or. fr

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant apsaugoti paramos gavėjų 
interesus, parama turėtų būti teikiama kuo 
greičiau ir veiksmingiau. Valstybės narės ir 
Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su 
EGF susijusių sprendimų priėmimo 
procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 
supaprastintų procedūras, taip siekdamos 
užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF lėšų 
mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir 
greitai; todėl ateityje dėl Komisijos 
teikiamų prašymų perkelti lėšas spręs 
biudžeto valdymo institucija ir Komisijos 
pasiūlymo dėl EGF lėšų mobilizavimo 
daugiau nebereikės;

(29) siekiant apsaugoti paramos gavėjų 
interesus, parama turėtų būti teikiama kuo 
greičiau ir veiksmingiau. Valstybės narės ir 
Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondu susijusių sprendimų priėmimo 
procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad 
sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir 
supaprastintų procedūras, taip siekdamos 
užtikrinti, kad sprendimai dėl Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
lėšų mobilizavimo būtų priimami 
sklandžiai ir greitai; todėl ateityje dėl 
Komisijos teikiamų prašymų perkelti lėšas 
spręs biudžeto valdymo institucija ir 
Komisijos pasiūlymo dėl Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
lėšų mobilizavimo daugiau nebereikės;

Or. fr



PR\1157866LT.docx 19/48 PE625.202v01-00

LT

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kad Europos Parlamentas galėtų 
vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija 
galėtų nuolat stebėti EGF paramos 
rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti 
galutinę EGF paramos įgyvendinimo 
ataskaitą;

(31) kad Europos Parlamentas galėtų 
vykdyti demokratinę kontrolę ir Komisija 
galėtų nuolat stebėti Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo paramos 
rezultatus, valstybės narės turėtų pateikti 
galutinę Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo paramos įgyvendinimo 
ataskaitą;

Or. fr

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybės narės turėtų likti 
atsakingos už finansinės paramos 
panaudojimą ir Sąjungos lėšomis remiamų 
veiksmų valdymą ir kontrolę, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
(toliau – Finansinis reglamentas)30 ar jį 
pakeitusio reglamento atitinkamose 
nuostatose. Valstybės narės turėtų 
įrodymais pagrįsti iš EGF gautos 
finansinės paramos panaudojimą. 
Atsižvelgiant į tai, kad EGF remiamų 
veiksmų įgyvendinimo laikotarpis yra 
trumpas, ataskaitų teikimo reikalavimai 
turėtų atspindėti ypatingą EGF
intervencijų pobūdį;

(32) valstybės narės turėtų likti 
atsakingos už finansinės paramos 
panaudojimą ir Sąjungos lėšomis remiamų 
veiksmų valdymą ir kontrolę, kaip 
nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
(toliau – Finansinis reglamentas)30 ar jį 
pakeitusio reglamento atitinkamose 
nuostatose. Valstybės narės turėtų 
įrodymais pagrįsti iš Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo gautos 
finansinės paramos panaudojimą. 
Atsižvelgiant į tai, kad Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
remiamų veiksmų įgyvendinimo laikotarpis 
yra trumpas, ataskaitų teikimo reikalavimai 
turėtų atspindėti ypatingą Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
intervencijų pobūdį;

__________________ __________________

30 Nuoroda turi būti atnaujinta. 30 Nuoroda turi būti atnaujinta.
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Or. fr

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentu įsteigiamas Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondas (EGF).

Reglamentu įsteigiamas Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondas.

Or. fr

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame nustatomi EGF tikslai, Sąjungos 
finansavimo formos ir finansavimo 
skyrimo taisyklės, taip pat taisyklės, 
taikomos valstybių narių paraiškoms skirti 
EGF finansinę paramą specialiai 7 
straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams 
skirtoms priemonėms įgyvendinti.

Jame nustatomi Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo tikslai, 
Sąjungos finansavimo formos ir 
finansavimo skyrimo taisyklės, taip pat 
taisyklės, taikomos valstybių narių 
paraiškoms skirti Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo finansinę 
paramą specialiai šio reglamento 7 
straipsnyje nurodytiems paramos gavėjams 
skirtoms priemonėms, taip pat 8 straipsnio 
2 dalyje nustatytoms išimtinėms 
teritorinio ekonominio pertvarkymo 
priemonėms įgyvendinti.

Or. fr

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo pagrindinis uždavinys:

EGF, padėdamas atleistiems darbuotojams 
prisitaikyti prie struktūrinių pokyčių, 
prisideda prie geresnio globalizacijos ir 
technologinės pažangos teikiamos naudos 
paskirstymo. Tai darydamas EGF padeda 
įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramsčio principus ir didinti regionų bei 
valstybių narių socialinę ir ekonominę 
sanglaudą.

a) padėti vykstant socialiniams ir 
ekonominiams pokyčiams, susijusiems su 
globalizacija, taip pat permainomis 
technologijų ir aplinkos apsaugos srityje, 
padedant atleistiems darbuotojams bei 
profesiniams sektoriams ir dėl 
restruktūrizacijos ypač nukentėjusiems 
regionams prisitaikyti prie struktūrinių 
pokyčių. Tai darydamas Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondas
padeda įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramsčio principus ir didinti regionų 
bei valstybių narių socialinę ir ekonominę 
sanglaudą.

Or. fr

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendras iniciatyvos tikslas –
parodyti solidarumą su atleistais 
darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl 
netikėto didelio masto restruktūrizavimo, 
kaip nustatyta 5 straipsnyje, ir juos 
paremti.

1. Bendras iniciatyvos tikslas –
parodyti solidarumą su atleistais 
darbuotojais ir savarankiškai dirbančiais 
asmenimis, kurių veikla nutrūko dėl didelio 
masto restruktūrizavimo, kaip nustatyta 5 
straipsnio 1–3 dalyse, ir juos paremti.

Or. fr

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Konkretusis Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo tikslas – teikti 
paramą atleistiems darbuotojams ir 
nepriklausomiems darbuotojams, kurių 
veikla nutrūko dėl didelio masto 
restruktūrizavimo, visų pirma susijusio su 
globalizacijos keliamais uždaviniais 
(pavyzdžiui, dideliais pasaulio prekybos 
sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais 
dėl prekybos, finansų ar ekonomikos 
krizėmis, perėjimu prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos), 
arba dėl skaitmeninimo ar 
automatizavimo arba bet kokių kitų 
technologijų pokyčių. Ypatingas dėmesys 
skiriamas priemonėms, padedančioms 
pačioje nepalankiausioje padėtyje 
esančioms grupėms.

Or. fr

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkretusis ETF tikslas – teikti 
paramą didelio masto netikėto 
restruktūrizavimo atvejais, visų pirma 
susijusiais su globalizacijos keliamais 
uždaviniais (pavyzdžiui, pasaulio prekybos 
sistemos struktūriniais pokyčiais, ginčais 
dėl prekybos, finansų ar ekonomikos 
krizėmis, perėjimu prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos) 
arba su skaitmeninės transformacijos ar 
automatizavimo padariniais. Ypatingas 
dėmesys skiriamas priemonėms, 
padedančioms pačioje nepalankiausioje 
padėtyje esančioms grupėms.

2. Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondas gali išimtinėmis 
sąlygomis teikti paramą, susijusią su 
socialine ir ekonomine regionų ir (arba) 
geografinių vietovių, taip pat užimtumo 
srityje dėl vienos ar kelių 
restruktūrizacijų, susijusių su 
globalizacija ir (arba) technologijų ir 
aplinkos apsaugos pokyčiais, ypač 
nukentėjusių profesinių sektorių 
pertvarka.

Or. fr
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) darbuotojas – bet kuris pagal 
darbo sutartį dirbantis arba darbo 
santykius palaikantis asmuo, kaip 
apibrėžta įstatyme, kolektyvinėje sutartyje 
ir (arba) pagal kiekvienoje valstybėje 
narėje galiojančią praktiką, vadovaujantis 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
jurisprudencijoje įtvirtintais darbuotojo 
statuso nustatymo kriterijais;

Or. fr

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atleistas darbuotojas – darbuotojas, 
kuris darbo neteko pirma laiko, nes buvo 
atleistas, arba kurio darbo sutartis 
nepratęsiama dėl ekonominių priežasčių;

a) atleistas darbuotojas – pagal 
terminuotąją, neterminuotąją darbo 
sutartį dirbantis arba laikinasis
darbuotojas, kuris darbo neteko pirma 
laiko, nes buvo atleistas, arba kurio darbo 
sutartis nepratęsiama dėl ekonominių 
priežasčių;

Or. fr

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paramos gavėjas – asmuo, c) paramos gavėjas – asmuo, 
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dalyvaujantis EGF bendrai finansuojamose 
priemonėse.

dalyvaujantis Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo bendrai 
finansuojamose priemonėse.

Or. fr

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pažeidimas – taikytinos teisės 
nesilaikymas, atsirandantis dėl EGF
įgyvendinimo veikloje dalyvaujančio 
ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar 
neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus 
į biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala 
Sąjungos biudžetui.

d) pažeidimas – taikytinos teisės 
nesilaikymas, atsirandantis dėl Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
įgyvendinimo veikloje dalyvaujančio 
ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų ar 
neveikimo, kai nepagrįstas išlaidas įtraukus 
į biudžetą padaroma ar būtų padaryta žala 
Sąjungos biudžetui.

Or. fr

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iš EGF teikiamos 
finansinės paramos priemonėms, skirtoms 
atleistiems darbuotojams ir savarankiškai 
dirbantiems asmenims, gali prašyti 
vadovaudamosi šio straipsnio nuostatomis.

1. Valstybės narės iš Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
teikiamos finansinės paramos priemonėms, 
skirtoms atleistiems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems asmenims, gali 
prašyti vadovaudamosi šio straipsnio 
nuostatomis.

Or. fr
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EGF finansinė parama teikiama 
didelio masto restruktūrizavimo atveju, dėl 
kurio:

2. Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo finansinė parama teikiama 
didelio masto restruktūrizavimo atveju, dėl 
kurio:

Or. fr

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per keturių mėnesių ataskaitinį 
laikotarpį valstybės narės įmonėje 
sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų veikla, įskaitant veiklos 
sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos 
grandies įmonėse;

a) per devynių mėnesių ataskaitinį 
laikotarpį valstybės narės įmonėje 
sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų veikla, įskaitant veiklos 
sustabdymą tiekėjų ar tolesnės gamybos 
grandies įmonėse;

Or. fr

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per šešių mėnesių ataskaitinį 
laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios 
visos veikia tame pačiame NACE 2 red. 
skyriaus ekonomikos sektoriuje ir yra 
viename NUTS 2 lygio regione arba 
dviejuose gretimuose NUTS 2 lygio 
regionuose arba daugiau nei dviejuose 
gretimuose NUTS 2 lygio regionuose, 

b) per devynių mėnesių ataskaitinį 
laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, kurios 
visos gali veikti tokiuose pat arba 
skirtinguose NACE 2 red. skyriaus 
ekonomikos sektoriuose ir yra viename 
NUTS 2 lygio regione arba dviejuose 
gretimuose NUTS 2 lygio regionuose arba 
daugiau nei dviejuose gretimuose NUTS 2 
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sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų veikla, su sąlyga, kad dviejuose iš 
šių regionų atleistų darbuotojų arba darbą 
praradusių savarankiškai dirbančių asmenų 
drauge sudėjus yra daugiau nei 250;

lygio regionuose, sustabdoma daugiau kaip 
250 atleistų darbuotojų ir savarankiškai 
dirbančių asmenų veikla, su sąlyga, kad 
dviejuose iš šių regionų atleistų darbuotojų 
arba darbą praradusių savarankiškai 
dirbančių asmenų drauge sudėjus yra 
daugiau nei 250;

Or. fr

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) per keturių mėnesių ataskaitinį 
laikotarpį įmonėse, visų pirma MVĮ, 
kurios visos veikia tame pačiame NACE 
2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje 
arba skirtinguose sektoriuose ir yra 
viename NUTS 2 lygio regione, 
sustabdoma daugiau kaip 250 atleistų 
darbuotojų ir savarankiškai dirbančių 
asmenų veikla.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
ypač tais atvejais, kai teikiama su MVĮ 
susijusi paraiška, pagal šį straipsnį 
teikiama paraiška skirti finansinę paramą 
gali būti laikoma priimtina, net jei 1 dalies 
a punkte, b punkte arba c punkte nustatyti 
kriterijai tenkinami nevisiškai, kai 

3. Mažose darbo rinkose arba paraišką 
teikiančios valstybės narės tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis 
pagal šį straipsnį teikiama paraiška skirti 
finansinę paramą gali būti laikoma 
priimtina, net jei nevisiškai atitinka 1 dalies 
a arba b punktuose nustatytus kriterijus, kai 
darbuotojų atleidimas turi didelės įtakos 
užimtumo lygiui ir vietos ekonomikai. 
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atleidimas daro didelį poveikį užimtumui ir 
vietos ar regiono ekonomikai. Paraišką 
teikianti valstybė narė nurodo, kurie iš 1 
dalies a punkte, b punkte arba c punkte 
nustatytų kriterijų tenkinami nevisiškai. 
Bendra išskirtinėmis aplinkybėmis 
skiriamos paramos suma negali viršyti 
15 proc. didžiausios metinės EGF sumos.

Paraišką teikianti valstybė narė nurodo, 
kurie iš 1 dalies a punkte, b punkte arba c 
punkte nustatytų kriterijų tenkinami 
nevisiškai. Bendra išskirtinėmis 
aplinkybėmis skiriamos paramos suma 
negali viršyti 15 proc. didžiausios metinės 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo sumos.

Or. fr

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. EGF lėšų mobilizuoti negalima, jei 
darbuotojai atleidžiami dėl valstybių narių 
biudžeto sumažinimo, darančio poveikį 
viešaisiais finansais finansuojamiems 
sektoriams.

4. Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo lėšų mobilizuoti negalima, 
jei darbuotojai atleidžiami dėl valstybių 
narių biudžeto sumažinimo, darančio 
poveikį viešaisiais finansais 
finansuojamiems sektoriams.

Or. fr

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis

Didelis nedarbas 

Valstybės narės, teikdamos 5 straipsnio 1–
3 dalyse nurodytas paraiškas dėl regionų, 
kuriuose nedarbas siekia arba viršija 
10 proc., kartu gali teikti paraišką dėl 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansinės paramos 8 straipsnio 2 
dalyje išvardytoms išimtinėms 
priemonėms, skirtoms užimtumui ir 
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atitinkamo regiono ir (arba) geografinės 
vietovės socialinėms ir ekonominėms 
perspektyvoms didinti, jeigu paraiška 
susijusi su vienu NUTS 2 lygio regionu 
arba dviem gretimais NUTS 2 lygio 
regionais arba daugiau nei dviem 
gretimais NUTS 2 lygio regionais.

Or. fr

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraišką teikianti valstybė narė 
nurodo 4 straipsnyje apibrėžtų darbuotojų 
ir savarankiškai dirbančių asmenų 
skaičiaus apskaičiavimui taikytą metodą 5 
straipsnio taikymo tikslais.

1. Paraišką teikianti valstybė narė 
nurodo 4straipsnyje apibrėžtų darbuotojų ir 
savarankiškai dirbančių asmenų skaičiaus 
apskaičiavimui taikytą metodą 5 straipsnio 
1–3 dalių taikymo tikslais.

Or. fr

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraišką teikianti valstybė narė gali teikti 
EGF bendrai finansuojamą suderintą prie 
individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
paketą pagal 8 straipsnį reikalavimus 
atitinkantiems paramos gavėjams, kurie 
gali būti:

1. Paraišką teikianti valstybė narė gali 
teikti Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo bendrai finansuojamą 
suderintą prie individualių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketą pagal 8 
straipsnio 1 dalį reikalavimus 
atitinkantiems paramos gavėjams, kurie 
gali būti:

Or. fr
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atleisti darbuotojai ir savarankiškai 
dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, 
kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 
straipsnyje nustatytą ataskaitinį laikotarpį;

a) atleisti darbuotojai ir savarankiškai 
dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, 
kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 
straipsnio 1–3 dalyse nustatytą ataskaitinį 
laikotarpį;

Or. fr

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atleisti darbuotojai ir savarankiškai 
dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, 
kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 
straipsnyje nustatytą ataskaitinį laikotarpį; 
t. y. šešis mėnesius iki ataskaitinio 
laikotarpio pradžios arba nuo ataskaitinio 
laikotarpio pabaigos iki paskutinės dienos 
prieš Komisijos atliekamo vertinimo 
pabaigą.

b) atleisti darbuotojai ir savarankiškai 
dirbantys asmenys, kurių veikla nutrūko, 
kaip nustatyta 6 straipsnyje, per 5 
straipsnio 1–3 dalyse nustatytą ataskaitinį 
laikotarpį; t. y. devynis mėnesius iki 
ataskaitinio laikotarpio pradžios arba nuo 
ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki 
paskutinės dienos prieš Komisijos 
atliekamo vertinimo pabaigą.

Or. fr

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Paraišką pateikusios valstybės 
narės, nukrypdamos nuo 2 straipsnio, gali 
teikti Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo bendrai finansuojamas 
prie individualių poreikių pritaikytas 
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paslaugas:

a) ilgalaikiams bedarbiams arba ne 
vyresniems nei 25 metų, arba ne 
vyresniems nei 30 metų, jei valstybė narė 
taip nusprendžia, nedirbantiems, 
mokyklos nebaigusiems ir specialybės 
neįgijusiems jaunuoliams, jiems pateikus 
prašymą, atsižvelgiant į nurodytą paramos 
gavėjų skaičių, pirmiausia bedarbiams 
arba asmenims, kurių veikla nutrūko, 
jeigu pagal 3 ir 4 straipsnius bent keli 
asmenys buvo atleisti NUTS 2 lygio 
regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas 
yra didesnis nei 20 proc. Parama gali būti 
teikiama ne vyresniems nei 25 metų, arba 
ne vyresniems nei 30 metų, jei valstybė 
narė taip nusprendžia, nedirbantiems, 
mokyklos nebaigusiems ir specialybės 
neįgijusiems jaunuoliams tuose NUTS 2 
lygio regionuose, kuriuose jaunimo 
nedarbo lygis yra didesnis nei 20 proc.;

b) darbuotojams, kurie nėra atleisti 
arba savarankiškai dirbantys asmenys, 
kurių veikla nutrūko pagal 4 straipsnį, bet 
kuriems kyla grėsmė prarasti darbo vietą 
dėl restruktūrizavimo, jeigu jie dalyvauja 
to paties NACE 2 red. skyriaus sektoriaus, 
kuriam priklauso 1 dalies a ir b punktuose 
nurodyti darbuotojai, veikloje.

Or. fr

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojai ir savarankiškai dirbantys 
asmenys, nurodyti pirmos pastraipos b 
punkte, laikomi atitinkančiais
reikalavimus, jeigu galima nustatyti aiškų 
priežastinį ryšį su atleidimą ataskaitiniu 
laikotarpiu paskatinusiu įvykiu.

Pagal 7 straipsnio 2 dalies a punktą
reikalavimus atitinkančių asmenų skaičius 
toje pačioje valstybės narės pateiktoje 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo paraiškoje turi būti ne didesnis nei 
pagal 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktus 
reikalavimus atitinkančių darbuotojų 
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skaičius.

Or. fr

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EGF finansinė parama gali būti skiriama 
siekiant įgyvendinti suderintame prie 
individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias tiksliniams 
paramos gavėjams, visų pirma 
pažeidžiamiausiems atleistiems 
darbuotojams, reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai.

Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansinė parama gali būti skiriama 
siekiant įgyvendinti suderintame prie 
individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
pakete nustatytas aktyvias darbo rinkos 
priemones, padedančias tiksliniams 
paramos gavėjams, visų pirma 
pažeidžiamiausiems atleistiems 
darbuotojams, reintegruotis į darbo rinką ar 
pradėti dirbti savarankiškai.

Or. fr

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų 
įgūdžių sklaida turėtų būti privalomas bet 
kokio prie individualių poreikių pritaikytų 
paslaugų paketo horizontalusis elementas. 
Mokymo lygis pritaikomas prie atitinkamo 
paramos gavėjo kvalifikacijos ir poreikių.

Skaitmeninės pramonės amžiuje reikalingų 
įgūdžių sklaida turėtų būti horizontalusis 
elementas, kurį reikėtų skatinti teikiant 
siūlomas įvairias prie individualių poreikių 
pritaikytas paslaugas. Mokymo lygis 
pritaikomas prie atitinkamo paramos 
gavėjo kvalifikacijos ir poreikių.

Or. fr
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į savarankišką darbą, savo 
verslo kūrimą ar įmonę perimantiems 
darbuotojams negali viršyti 20 000 EUR 
vienam atleistam darbuotojui.

Investicijos į savarankišką darbą, savo 
verslo kūrimą ar įmonę perimantiems 
darbuotojams steigiant kooperatyvus
negali viršyti 20 000 EUR vienam 
atleistam darbuotojui.

Or. fr

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 5 straipsnio 5 dalį Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondas 
gali teikti paramą priemonėms, skirtoms 
užimtumui ir regiono socialinėms ir 
ekonominėms perspektyvoms didinti. Šių 
priemonių sąnaudos neviršija 35 proc. 
visų 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
suderinto prie individualių poreikių 
pritaikytų paslaugų paketo sąnaudų, 
susijusių su ta pačia valstybės narės 
pateikta Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo paraiška, o bendro 
valstybės narės tik šioms priemonėms 
teikiamo finansavimo dalis vienodai 
paskirstoma viešajam ir privačiajam 
sektoriui. Tokios priemonės gali apimti:

a) pajėgumų, tinklaveikos ir keitimosi 
patirtimi didinimą, siekiant padėti 
socialiniams partneriams, regioninėms 
institucijoms ir vietos asociacijoms kartu 
su privačiuoju sektoriumi vertinti regiono 
ekonominę ir socialinę padėtį, pirmiausia 
stebėti užimtumo lygio pokyčius 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis, taip pat restruktūrizavimo 
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poveikį konkretiems sektoriams ir 
regionams, sukurti išankstinio perspėjimo 
sistemas, atlikti bendrą vertinimą ir 
parengti būsimus suderintus veiksmus, 
pavyzdžiui, nustatant ekonomikos 
sektorius, kuriuos plėtojant galėtų 
atsirasti daugiau galimybių įsidarbinti;

b) aktyvios darbo rinkos politikos 
stiprinimą, kaip antai ugdymo ir mokymo 
paslaugų, kuriomis būtų prisidedama prie 
šių sektorių plėtros, nustatymą, 
kvalifikacijos planų rengimą, paramą 
įgūdžių, orientuotų į bendruosius ir 
universaliuosius gebėjimus, tobulinimui, 
atkreipiant dėmesį į žemos kvalifikacijos 
suaugusiųjų mokymą, profesinio 
orientavimo paslaugų teikimą, taip pat 
pagalbą tvirtinant formaliojo ir 
neformaliojo mokymosi rezultatus ir 
įgytos patirties patvirtinimą.

Or. fr

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EGF finansinė parama neskiriama šioms 
priemonėms:

Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansinė parama neskiriama šioms 
priemonėms:

Or. fr

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EGF remiamos priemonės nepakeičia Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo remiamos priemonės nepakeičia 
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pasyvių socialinės apsaugos priemonių. pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Or. fr

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva EGF finansinė parama gali būti 
teikiama parengiamajai, valdymo, 
informavimo ir viešinimo, kontrolės ir 
ataskaitų teikimo veiklai.

4. Paraišką teikiančios valstybės narės 
iniciatyva Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo finansinė 
parama gali būti teikiama parengiamajai, 
valdymo, informavimo ir viešinimo, 
kontrolės ir ataskaitų teikimo veiklai.

Or. fr

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per dešimt darbo dienų nuo 
paraiškos pateikimo dienos arba, kai 
taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna 
paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri 
data vėlesnė, Komisija praneša valstybei 
narei apie tai, kokios papildomos 
informacijos jai reikia, kad galėtų įvertinti 
paraišką.

2. Per dešimt darbo dienų nuo 
paraiškos pateikimo dienos arba, kai 
taikytina, nuo dienos, kurią Komisija gauna 
paraiškos vertimą, atsižvelgiant į tai, kuri 
data vėlesnė, Komisija patvirtina, kad 
gavo paraišką, ir praneša valstybei narei 
apie tai, kokios papildomos informacijos 
jai reikia, kad galėtų įvertinti paraišką.

Or. fr

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi valstybės narės pateikta 
informacija, Komisija per 60 darbo dienų 
nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo 
dienos arba, kai taikytina, paraiškos 
vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška 
atitinka finansinės paramos suteikimo 
sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija 
negali laikytis to termino, ji pateikia
paaiškinimą raštu ir išdėsto vėlavimo 
priežastis.

4. Remdamasi valstybės narės pateikta 
informacija, Komisija per 40 darbo dienų 
nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo 
dienos arba, kai taikytina, paraiškos 
vertimo gavimo dienos įvertina, ar paraiška 
atitinka finansinės paramos suteikimo 
sąlygas. Jei išskirtiniais atvejais Komisija 
negali laikytis to termino, jai gali būti 
suteiktas papildomas 20 dienų laikotarpis, 
jeigu Komisija iš anksto pateikia rašytinį
paaiškinimą, kuriame pagrindžia savo
vėlavimo priežastis, ir apie tai praneša 
atitinkamai valstybei narei.

Or. fr

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) prireikus 7 straipsnio 2 dalies b 
punkte nurodytiems paramos gavėjams 
skirto kiekvienos suderinto prie 
individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
paketo priemonės biudžeto sąmata;

Or. fr

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) data, kurią pradėta arba planuojama 
pradėti teikti prie individualių poreikių 
pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos 
gavėjams ir pradėti EGF paramos 

j) data, kurią pradėta arba planuojama 
pradėti teikti prie individualių poreikių 
pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos 
gavėjams ir pradėti Europos pereinamojo 
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įgyvendinimo veiklą, kaip nustatyta 8 
straipsnyje;

laikotarpio paramos fondo paramos 
įgyvendinimo veiklą, kaip nustatyta 8 
straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) patvirtinimas, kad prašoma EGF
parama atitinka procedūrines ir 
materialines Sąjungos taikomas valstybės 
pagalbos taisykles, ir patvirtinimas, 
kuriame paaiškinama, kodėl prie 
individualių poreikių pritaikytos paslaugos 
nepakeičia priemonių, kurias bendrovės 
privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba 
kolektyvines sutartis;

l) patvirtinimas, kad prašoma 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo parama atitinka procedūrines ir 
materialines Sąjungos taikomas valstybės 
pagalbos taisykles, ir patvirtinimas, 
kuriame paaiškinama, kodėl prie 
individualių poreikių pritaikytos paslaugos 
nepakeičia priemonių, kurias bendrovės 
privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba 
kolektyvines sutartis;

Or. fr

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) jei paraiška apima paraišką dėl 
paramos pagal 7 straipsnio 2 dalies b 
punktą, suinteresuotasis privatusis 
sektorius turi pateikti patvirtinimą, kad 
apsiima finansuoti 30 proc. visų numatytų 
ia punkte nurodytų priemonių, skirtų 8 
straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams, 
išlaidų;

Or. fr
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jeigu paraiška dėl Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo 
finansinės paramos pateikiama laikantis 5 
straipsnio 5 dalies reikalavimų, be 9 
straipsnio 5 dalyje nurodytos 
informacijos, ji apima:

a) trumpą ekonominės padėties ir 
užimtumo vietos, regioniniu arba 
nacionaliniu lygmeniu aprašymą;

b) suderinto paramos pereinamuoju 
laikotarpiu paslaugų paketo ir susijusių 
išlaidų, įskaitant bet kokias priemones 
darbo rinkos aktyvumo skatinimo 
iniciatyvoms remti ir bet kokias priemones 
atitinkamo regiono socialinėms ir 
ekonominėms perspektyvoms didinti, 
aprašymą;

c) 8 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytų kiekvienos suderinto prie 
individualių poreikių pritaikytų paslaugų 
paketo priemonės biudžeto sąmatą.

Or. fr

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EGF finansinė parama nepakeičia 
priemonių, kurių bendrovės turi imtis pagal 
nacionalinę teisę ar kolektyvines sutartis.

1. Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo finansinė parama 
nepakeičia priemonių, kurių bendrovės turi 
imtis pagal nacionalinę teisę ar 
kolektyvines sutartis.

Or. fr
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EGF finansinė parama teikiama tik 
tiek, kiek yra būtina norint suteikti laikiną 
vienkartinę paramą tiksliniams paramos 
gavėjams. EGF remiamos priemonės 
atitinka Sąjungos ir nacionalinę teisę, 
įskaitant valstybės pagalbos taisykles.

3. Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo finansinė parama teikiama 
tik tiek, kiek yra būtina norint suteikti 
laikiną vienkartinę paramą tiksliniams 
paramos gavėjams. Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo remiamos 
priemonės atitinka Sąjungos ir nacionalinę 
teisę, įskaitant valstybės pagalbos 
taisykles.

Or. fr

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Paraišką teikianti valstybė narė 
užtikrina, kad EGF finansuojamos 
konkrečios priemonės nebūtų remiamos ir 
pagal kitas Sąjungos finansines priemones.

5. Paraišką teikianti valstybė narė 
užtikrina, kad Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo finansuojamos 
konkrečios priemonės nebūtų remiamos ir 
pagal kitas Sąjungos finansines priemones.

Or. fr

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
įvairiais EGF finansinės paramos 
įgyvendinimo etapais būtų skatinama 

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
įvairiais Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo finansinės paramos 
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moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į 
lyčių integracijos aspektą; tai turi būti 
neatsiejama šio proceso dalis.

įgyvendinimo etapais būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė ir atsižvelgiama į 
lyčių integracijos aspektą; tai turi būti 
neatsiejama šio proceso dalis.

Or. fr

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijos iniciatyva ne daugiau 
kaip 0,5 proc. didžiausios metinės EGF
sumos gali būti naudojama jo 
įgyvendinimo techninei ir administracinei 
paramai, pavyzdžiui, pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas, komunikacijos 
veiklą ir veiklą, kuria didinamas EGF
matomumas, ir kitoms administracinės ir 
techninės paramos priemonėms. Šios 
priemonės gali būti taikomos būsimiems ir 
buvusiems programavimo laikotarpiams.

1. Komisijos iniciatyva ne daugiau 
kaip 0,5 proc. didžiausios metinės Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
sumos gali būti naudojama jo 
įgyvendinimo techninei ir administracinei 
paramai, pavyzdžiui, pasirengimo, 
stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo 
veiklai, įskaitant institucines informacinių 
technologijų sistemas, komunikacijos 
veiklą ir veiklą, kuria didinamas Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
matomumas, ir kitoms administracinės ir 
techninės paramos priemonėms. Šios 
priemonės gali būti taikomos būsimiems ir 
buvusiems programavimo laikotarpiams.

Or. fr

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisija teikia techninę paramą, 
kurią įgyvendina pagal netiesioginio 
valdymo principus, ji užtikrina trečiosios 
šalies, vykdančios jai paskirtą užduotį, 
skyrimo procedūros skaidrumą, taip pat 
praneša visoms Europos pereinamojo 
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laikotarpio paramos fondo veikloje 
dalyvaujančioms šalims, kaip antai 
Europos Parlamentui, apie tuo tikslu 
pasirinktą subrangovą.

Or. fr

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijos techninė parama apima 
informacijos teikimą valstybėms narėms ir 
jų konsultavimą EGF naudojimo, 
stebėjimo ir vertinimo klausimais. 
Komisija informaciją apie EGF naudojimą 
kartu su aiškiomis gairėmis taip pat teikia 
Europos ir nacionaliniams socialiniams 
partneriams. Konsultavimo priemonės gali 
apimti ir darbo grupės subūrimą didelio 
ekonomikos sutrikdymo valstybėje narėje 
atveju.

4. Komisijos techninė parama apima 
informacijos teikimą valstybėms narėms ir 
jų konsultavimą Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo naudojimo, 
stebėjimo ir vertinimo klausimais. 
Komisija informaciją apie Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
naudojimą kartu su aiškiomis gairėmis taip 
pat teikia Europos ir nacionaliniams 
socialiniams partneriams. Konsultavimo 
priemonės gali apimti ir darbo grupės 
subūrimą didelio ekonomikos sutrikdymo 
valstybėje narėje atveju.

Or. fr

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija prižiūri ir reguliariai 
atnaujina informaciją internete, prieinamą 
visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų 
kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta 
informacija apie EGF, paraiškų teikimo 
gairės, taip pat informacija apie patvirtintas 
ir atmestas paraiškas ir Europos 
Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant 

2. Komisija prižiūri ir reguliariai 
atnaujina informaciją internete, prieinamą 
visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų 
kalbomis, kad būtų pateikiama atnaujinta 
informacija apie Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondą, paraiškų 
teikimo gairės, taip pat informacija apie 
patvirtintas ir atmestas paraiškas ir Europos 
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biudžeto procedūrą. Parlamento ir Tarybos vaidmenį vykdant 
biudžeto procedūrą.

Or. fr

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, remdamasi savo patirtimi 
ir siekdama padidinti EGF rezultatyvumą 
bei užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai ir 
darbuotojai žinotų apie EGF, įgyvendina 
veiklą, susijusią su informacija ir 
komunikacija apie EGF paraiškas ir 
rezultatus.

3. Komisija, remdamasi savo patirtimi 
ir siekdama padidinti Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
rezultatyvumą bei užtikrinti, kad Sąjungos 
piliečiai ir darbuotojai žinotų apie Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondą, 
įgyvendina veiklą, susijusią su informacija 
ir komunikacija apie Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo paraiškas ir 
rezultatus.

Or. fr

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi pagal 9 
straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma 
atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas 
sąnaudas, kuo greičiau įvertina ir pasiūlo 
EGF finansinės paramos, jei ji skiriama, 
sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių.

1. Komisija, remdamasi pagal 9 
straipsnį atliktu vertinimu ir visų pirma 
atsižvelgdama į tikslinių paramos gavėjų 
skaičių, siūlomus veiksmus ir apskaičiuotas 
sąnaudas, per 9 straipsnio 4 dalyje 
nustatytą terminą įvertina ir pasiūlo 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansinės paramos, jei ji skiriama, 
sumą, kuri negali viršyti turimų išteklių.

Or. fr
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siūlomų priemonių EGF bendro 
finansavimo norma atitinka didžiausią 
ESF+ bendro finansavimo normą 
atitinkamoje valstybėje narėje.

2. Siūlomų priemonių Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
bendro finansavimo norma neviršija 
70 proc. visų numatytų 9 straipsnyje 
nurodytų išlaidų.

Or. fr

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei Komisija, remdamasi pagal 9 
straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, 
kad šiame reglamente nustatytos finansinės 
paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji 
nedelsdama apie tai praneša paraišką 
pateikusiai valstybei narei.

4. Jei Komisija, remdamasi pagal 9 
straipsnį atliktu vertinimu, padaro išvadą, 
kad šiame reglamente nustatytos finansinės 
paramos skyrimo sąlygos nėra įvykdytos, ji 
nedelsdama apie tai praneša paraišką 
pateikusiai valstybei narei, taip pat bet 
kuriai kitai Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo veikloje 
dalyvaujančiai šaliai, kaip antai Europos 
Parlamentui.

Or. fr

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti iš EGF finansinės paramos nuo 
paraiškoje nustatytos datos pagal 9 
straipsnio 5 dalies i punktą, kai atitinkama 

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti iš Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo finansinės 
paramos nuo paraiškoje nustatytos datos 
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valstybė narė pradeda arba turi pradėti 
tiksliniams paramos gavėjams teikti prie 
individualių poreikių pritaikytas paslaugas 
arba kai patiria su EGF įgyvendinimu 
susijusių administracinių išlaidų, kaip 
nustatyta 8 straipsnio 1 ir 4 dalyse.

pagal 9 straipsnio 5 dalies i punktą, kai 
atitinkama valstybė narė pradeda arba turi 
pradėti tiksliniams paramos gavėjams teikti 
prie individualių poreikių pritaikytas 
paslaugas arba kai patiria su Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
įgyvendinimu susijusių administracinių 
išlaidų, kaip nustatyta 8 straipsnio 1 ir 4 
dalyse.

Or. fr

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgyvendinimo laikotarpis prasideda 
paraiškoje pagal 9 straipsnio 5 dalies j 
punktą nurodytą dieną, kurią atitinkama 
valstybė narė pradeda teikti prie 
individualių poreikių pritaikytas paslaugas 
tiksliniams paramos gavėjams arba 
įgyvendinti EGF veiklą, kaip nustatyta 8 
straipsnyje, ir baigiasi praėjus 24 
mėnesiams po sprendimo dėl finansinės 
paramos teikimo įsigaliojimo dienos.

3. Įgyvendinimo laikotarpis prasideda 
paraiškoje pagal 9 straipsnio 5 dalies j 
punktą nurodytą dieną, kurią atitinkama 
valstybė narė pradeda teikti prie 
individualių poreikių pritaikytas paslaugas 
tiksliniams paramos gavėjams arba 
įgyvendinti Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo veiklą, kaip 
nustatyta 8 straipsnyje, ir baigiasi praėjus 
24 mėnesiams po sprendimo dėl finansinės 
paramos teikimo įsigaliojimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei paramos gavėjas lanko mokymo 
kursus, kurie tęsiasi dvejus metus ar ilgiau, 
išlaidos tokiems kursams gali būti 
laikomos tinkamomis bendrai finansuoti iš 
EGF iki dienos, kurią reikia pateikti 20 

4. Jei paramos gavėjas lanko mokymo 
kursus, kurie tęsiasi dvejus metus ar ilgiau, 
išlaidos tokiems kursams gali būti 
laikomos tinkamomis bendrai finansuoti iš 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
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straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę 
ataskaitą, su sąlyga, kad atitinkamos 
išlaidos buvo patirtos iki tos dienos.

fondo iki dienos, kurią reikia pateikti 20 
straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę 
ataskaitą, su sąlyga, kad atitinkamos 
išlaidos buvo patirtos iki tos dienos.

Or. fr

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, padariusi išvadą, kad 
sąlygos suteikti EGF finansinę paramą yra 
patenkintos, teikia prašymą perkelti lėšas į 
atitinkamas biudžeto eilutes pagal 
Finansinio reglamento 31 straipsnį.

1. Komisija, padariusi išvadą, kad 
sąlygos suteikti Europos pereinamojo 
laikotarpio paramos fondo finansinę 
paramą yra patenkintos, teikia prašymą 
perkelti lėšas į atitinkamas biudžeto eilutes 
pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paramos gavėjų apklausos, kuri 
atliekama praėjus šešiems mėnesiams po
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, 
rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos 
gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o 
asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau 
informacijos apie gauto darbo kokybę, 
pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, 
atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio 
pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo 
vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo 
gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą 
pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

d) paramos gavėjų apklausos, kuri 
atliekama per šešis mėnesius nuo 
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, 
rezultatai, įskaitant apčiuopiamus paramos 
gavėjų įsidarbinamumo pokyčius, o 
asmenų, kurie gavo darbą, atveju – daugiau 
informacijos apie gauto darbo kokybę, 
pavyzdžiui, darbo laiko pasikeitimą, 
atsakomybės lygį ar darbo užmokesčio 
pasikeitimą, palyginti su ankstesne darbo 
vieta, taip pat sektorių, kuriame asmuo 
gavo darbą, ir šią informaciją, suskirstytą 
pagal lytį, amžiaus grupę ir išsilavinimą;

Or. fr
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, gavusi visą informaciją, 
kurios reikalaujama pagal 1 dalį, ne vėliau 
kaip po šešių mėnesių baigia teikti EGF
finansinę paramą nustatydama galutinę 
finansinės paramos sumą ir prireikus 
atitinkamos valstybės narės pagal 24 
straipsnį grąžintiną likutį. Paramos 
teikimas užbaigiamas pateikus ilgalaikių 
rezultatų rodiklius pagal 2 dalį.

3. Komisija, gavusi visą informaciją, 
kurios reikalaujama pagal 1 dalį, ne vėliau 
kaip po šešių mėnesių baigia teikti 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansinę paramą nustatydama 
galutinę finansinės paramos sumą ir 
prireikus atitinkamos valstybės narės pagal 
24 straipsnį grąžintiną likutį. Paramos 
teikimas užbaigiamas pateikus ilgalaikių 
rezultatų rodiklius pagal 2 dalį.

Or. fr

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 
ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir 
kokybinę pagal šį reglamentą ir 
Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos 
veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus 
metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio 
skiriama EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotomis 
priemonėmis, įskaitant priede nustatytų 
rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių 
ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, 
lėšomis finansuojamų priemonių 
tarpusavio papildomumu ir informacija, 
susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę 
paramą, taip pat dokumentais pagrįstos 

1. Komisija iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. 
ir vėliau kas dvejus metus teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai išsamią kiekybinę ir 
kokybinę pagal šį reglamentą ir 
Reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 vykdytos 
veiklos ataskaitą už praėjusius dvejus 
metus. Ataskaitoje daugiausia dėmesio 
skiriama Europos pereinamojo laikotarpio 
paramos fondo pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotomis 
priemonėmis, įskaitant priede nustatytų 
rodiklių statistinius duomenis, tų priemonių 
ir kitų Sąjungos fondų, visų pirma ESF+, 
lėšomis finansuojamų priemonių 
tarpusavio papildomumu ir informacija, 
susijusi su baigimu naudoti skirtą finansinę 
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paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir 
neatitikties kriterijams buvo atmestos arba 
buvo sumažinta joms skirta suma.

paramą, taip pat dokumentais pagrįstos 
paraiškos, kurios dėl asignavimų stokos ir 
neatitikties kriterijams buvo atmestos arba 
buvo sumažinta joms skirta suma.

Or. fr

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kas ketverius metus Komisija savo 
iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis atlieka EGF
finansinės paramos vertinimą.

1. Kas ketverius metus Komisija savo 
iniciatyva ir glaudžiai bendradarbiaudama 
su valstybėmis narėmis atlieka Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
finansinės paramos vertinimą.

Or. fr

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant veiksmingai įvertinti EGF
įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant 
jos tikslų, Komisijai pagal 25 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas priedas, kad prireikus rodikliai 
būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais 
reglamentas papildomas nuostatomis dėl 
stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

4. Siekiant veiksmingai įvertinti 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo įgyvendinimo pažangą, padarytą 
siekiant jos tikslų, Komisijai pagal 25 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas priedas, kad prireikus rodikliai 
būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais 
reglamentas papildomas nuostatomis dėl 
stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

Or. fr
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio Komisijos 
atsakomybei už Sąjungos bendrojo 
biudžeto vykdymą, valstybės narės 
prisiima atsakomybę už EGF remiamų 
priemonių valdymą ir jų finansų kontrolę. 
Tuo tikslu jos imasi tokių priemonių:

1. Nedarant poveikio Komisijos 
atsakomybei už Sąjungos bendrojo 
biudžeto vykdymą, valstybės narės 
prisiima atsakomybę už Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
remiamų priemonių valdymą ir jų finansų 
kontrolę. Tuo tikslu jos imasi tokių 
priemonių:

Or. fr

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinio reglamento [63 straipsnio 3 
dalies] tikslais valstybės narės nustato 
įstaigas, atsakingas už EGF remiamų 
priemonių valdymą ir kontrolę. 
Pateikdamos Komisijai šio reglamento 20 
straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę 
ataskaitą tos įstaigos pateikia Finansinio 
reglamento [63 straipsnio 5 dalyje, 6 dalyje 
ir 7 dalyje] nustatytą informaciją apie 
finansinės paramos įgyvendinimą.

Finansinio reglamento [63 straipsnio 3 
dalies] tikslais valstybės narės nustato 
įstaigas, atsakingas už Europos 
pereinamojo laikotarpio paramos fondo
remiamų priemonių valdymą ir kontrolę. 
Pateikdamos Komisijai šio reglamento 20 
straipsnio 1 dalyje nurodytą galutinę 
ataskaitą tos įstaigos pateikia Finansinio 
reglamento [63 straipsnio 5 dalyje, 6 dalyje 
ir 7 dalyje] nustatytą informaciją apie 
finansinės paramos įgyvendinimą.

Or. fr

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu, nepažeidžiant Audito Rūmų 
įgaliojimų bei patikrinimų, kuriuos 
valstybė narė atlieka pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus, Komisijos 
pareigūnai arba tarnautojai gali atlikti EGF
finansuojamų priemonių patikras vietoje, 
įskaitant atrankines patikras, pranešdami 
apie juos likus bent vienai darbo dienai. 
Kad gautų visą reikalingą pagalbą, 
Komisija apie tai praneša paraišką 
pateikusiai valstybei narei. Tokiose 
patikrose gali dalyvauti ir atitinkamos 
valstybės narės pareigūnai ar tarnautojai.

Šiuo tikslu, nepažeidžiant Audito Rūmų 
įgaliojimų bei patikrinimų, kuriuos 
valstybė narė atlieka pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus, Komisijos 
pareigūnai arba tarnautojai gali atlikti 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansuojamų priemonių patikras 
vietoje, įskaitant atrankines patikras, 
pranešdami apie juos likus bent vienai 
darbo dienai. Kad gautų visą reikalingą 
pagalbą, Komisija apie tai praneša paraišką 
pateikusiai valstybei narei. Tokiose 
patikrose gali dalyvauti ir atitinkamos 
valstybės narės pareigūnai ar tarnautojai.

Or. fr

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
trejus metus po to, kai užbaigiamas EGF
finansinės paramos teikimas, Komisija ir 
Audito Rūmai turėtų galimybę susipažinti 
su visais patirtas išlaidas pagrindžiančiais 
dokumentais.

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
trejus metus po to, kai užbaigiamas 
Europos pereinamojo laikotarpio paramos 
fondo finansinės paramos teikimas, 
Komisija ir Audito Rūmai turėtų galimybę 
susipažinti su visais patirtas išlaidas 
pagrindžiančiais dokumentais.

Or. fr
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