
AD\902965LT.doc PE486.165v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Biudžeto komitetas

2011/0270(COD)

5.6.2012

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Nuomonės referentė: Estelle Grelier



PE486.165v02-00 2/16 AD\902965LT.doc

LT

PA_Legam



AD\902965LT.doc 3/16 PE486.165v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekdama strategijos „Europa 2020“ tikslų, susijusių su kova su nedarbu ir skurdu, Europos 
Komisija siūlo įgyvendinti socialinių pokyčių ir inovacijų programą, kuri naudojama 
įgyvendinant tris pavyzdines iniciatyvas – iniciatyvą „Judus jaunimas“, Naujų įgūdžių ir 
darbo vietų darbotvarkę ir Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą.

Siūloma, kad pagal šią naują programą, skirtą 2014–2020 m. laikotarpiui, būtų sujungiamos 
2007–2013 m. laikotarpio priemonės – programa PROGRESS, tinklas EURES ir nuo 2010 m.
egzistuojanti Europos mikrofinansų priemonė „Progress“.

Europos Komisija, sujungdama šias priemones, tikisi supaprastinti 2014–2020 m. laikotarpio 
daugiametės finansinės programos įgyvendinimą, nes siūlo lengviau suteikti galimybes 
pasinaudoti priemonėmis, sumažinti administracines išlaidas, suvienodinti finansines 
taisykles, tvirtai užtikrinti įgyvendinimo lankstumą ir palengvinti įvairių programos krypčių ir 
kitų Bendrijos programų (būtent Europos socialinio fondo) sąveiką.

Taigi keliais Komisijos pasiūlytais straipsniais siekiama šio supaprastinimo.

Taigi dažniau taikant vienkartinės sumos ar nustatyto dydžio finansavimą turėtų būti 
sumažinamos administracinės išlaidos ir Komisijos tarnyboms, ir paramos gavėjams, ypač 
įgyvendinant judumo programas.

Be to, mikrofinansų teikėjams turėtų būti sukurta vieno langelio sistema, skirta suteikti 
mikrofinansavimui reikalingas lėšas, teikti techninę pagalbą ir stiprinti gebėjimus (angl. 
capacity building) ir turėtų palengvinti teikėjų veiklą ir vystymąsi.

Tačiau tris iki šiol egzistavusias priemones, kurių tikslai, galutiniai naudos gavėjai, subjektai 
ir veikimas skiriasi, sujungus į vieną programą iškyla grėsmė, kad bus sunkiau suderinti 
pasiūlymą, priemonė bus mažiau lanksti, bus sudėtingiau siekti šių paprogramių ir kitų 
Bendrijos fondų sąveikos. Taigi kai kuriuos Komisijos pasiūlymus reikia tobulinti ar išsamiau 
išnagrinėti siekiant užtikrinti tinkamą programos įgyvendinimą, kad galutiniai paramos 
gavėjai ir įvairaus dydžio tarpininkai gautų kuo daugiau naudos.

Svarbu remti projektus labiau remiantis ne jų dydžiu, o jų papildoma nauda Europai.
Nedidelės apimties Bendrijos projektai gali teikti daug papildomos naudos Europai, kaip 
įrodyta veikiančia mikrofinansų priemone.

Nuomonės referentė siūlo trijų paprogramių paskirstymo (procentais) modelį, kuris skiriasi 
nuo Europos Komisijos iš pradžių pasiūlyto modelio, bet atitinka nuomonės referentės 
pasiūlymus dėl lėšų, ir kuris yra skirtas užtikrinti, kad visos paprogramės turėtų reikalingas 
priemones ir užtikrinti, kad bus atsižvelgta į kiekvienos ypatybes.

Be to, nuomonės referentė siūlo, kad visa pagal šią programą Komisijos administracinėms 
išlaidoms, susijusioms su programos valdymu, skiriama suma neturi viršyti 2 proc.

Nors nuomonės referentė palankiai vertina faktą, kad sudarytas 5 proc. rezervas, skirtas 
kasmet prisitaikyti prie politikos prioritetų ir poreikių pokyčių, ji vis dėlto mano, kad reikia 
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užtikrinti biudžeto valdymo institucijų (Parlamento ir Tarybos) įgaliojimus įgyvendinant šį 
rezervą.

Be to, ji nerimauja dėl realios Socialinių pokyčių ir inovacijų programos bei kitų Bendrijos 
veiksmų socialinėje srityje, ypač finansuojamų iš Europos socialinio fondo, taip pat veiksmų, 
susijusių su naujomis programomis „Erasmus visiems“ ir „Pagrindinės teisės ir pilietybė“, 
ypač susijusių su lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija klausimais, kurie nebėra 
paprogramės „Progress“ sudėtinė dalis, sąveikos.

Galiausiai itin daug dėmesio turėtų būti skirta programos vertinimui, kurios rezultatus 
Komisija turėtų pateikti 2017 m. viduryje, kad būtų galima numatyti reikalingus dalinius 
programos pakeitimus vykdant 2018 m. biudžeto sudarymo procedūrą.

Nuomonės referentė tikisi atkreipti dėmesį į būtinybę remti ir stiprinti mikrofinansavimo 
priemonę, kuri yra naujoviškų finansinių priemonių, kurias Komisija tikisi įgyvendinti 2014–
2020 m., dalis. Bedarbiams (ypač pasitraukusiems iš darbo rinkos), skurstantiems 
dirbantiesiems ir smulkiesiems verslininkams, kurie nori vystyti savo veiklą, reikia finansinių 
paslaugų (mikrokreditai, nuosavas mikrokapitalas ir, jeigu įmanoma, mikrodraudimas) ir 
pagalbos. Nors Komisijos pasiūlymu galima iš dalies užtikrinti galimybes naudotis 
finansinėmis paslaugomis, pamirštama, kad reikia ir pagalbos paslaugų, kurias dažnai 
finansuoja Europos socialinis fondas.

Reikėtų labiau užtikrinti, kad ši priemonė būtų visiškai suprantama, užtikrinant, kaip siūlo 
Komisija, kad už atitinkamas finansines operacijas gautos pajamos ir atlikti mokėjimai būtų 
priskiriami šio laikotarpio finansinei priemonei.

Apskritai atrodo, kad pagal Komisijos pasiūlymą, su sąlyga, kad jis bus patikrintas, šiai 
programai siūloma daugiau stabilumo, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, atsižvelgiant į tai, 
kad 2014–2020 m. diskriminacijos ir lyčių lygybės aspektai bus įtraukti į programą 
„Pagrindinės teisės ir pilietybė“ (3 skyrius). Be to, atsižvelgdama į institucijų mainų pažangą 
įgyvendinant būsimą daugiametę finansinę programą, nuomonės referentė siūlo balsuoti už 
sumą, skirtiną programai, kol bus sudarytas bendrasis susitarimas dėl 2014–2020 m. DFP. 
Tačiau ji primena, kad 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijos „Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europa“ 163 straipsnyje 
Parlamentas laikosi nuomonės, kad kitoje DFP būtina didinti išteklius bent 5 proc., palyginti 
su 2012 m., ir reikėtų užtikrinti priemones, reikalingas siekiant tinkamai įgyvendinti 
programą.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad pasiūlyme 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
nurodytas finansinis paketas yra tik 
pasiūlymas biudžeto valdymo institucijai 
ir jo galutinė suma negali būti nustatyta, 
kol bus pasiektas susitarimas dėl 
reglamento dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP); 

Pagrindimas

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. pakartoja savo poziciją, kad kitos 
daugiametės finansinės programos (DFP) 
laikotarpiu reikia pakankamai papildomų 
išteklių, kad Sąjunga galėtų įgyvendinti 
dabartinius savo politikos prioritetus ir 
naujas užduotis, numatytas Lisabonos 
sutartimi, ypač socialinės įtraukties 
srityje, taip pat reaguoti į nenumatytus 
įvykius; atkreipia dėmesį į tai, kad 
Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“ ragino padidinti 
kitos DFP išteklius bent 5 proc., palyginti 
su 2013 m. lygiu; ragina Tarybą, jei ji 
nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai 
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nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų galėtų būti visiškai 
atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;

Pagrindimas

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal strategiją „Europa 2020“, 
programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti užimtumą ir kovoti su socialine 
atskirtimi ir skurdu. Reikėtų racionalizuoti 
ir supaprastinti jos įgyvendinimą, 
pirmiausia nustatant bendrų nuostatų 
rinkinį, inter alia, bendruosius tikslus, 
veiksmų tipologiją, stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimus. Pagal programą didžiausią 
dėmesį taip pat reikėtų skirti dideliems 
projektams, turintiems aiškios papildomos 
naudos ES, kad būtų pasiekta kritinė masė 
ir sumažinta administracinė našta tiek 
paramos gavėjams, tiek Komisijai. Be to, 
reikėtų plačiau taikyti supaprastintus 
išlaidų metodus (vienkartinės sumos ir 
fiksuoto dydžio finansavimas), ypač 
įgyvendinant judumo programas. 
Mikrofinansų teikėjams programa turėtų 
būti vienas langelis finansuojant 
mikrokreditus, skatinant gebėjimus ir 
teikiant techninę pagalbą. Galiausiai, 
programa turėtų garantuoti tam tikrą 
biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet 
skiriama lėšų;

(5) pagal strategiją „Europa 2020“, 
programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti užimtumą ir kovoti su socialine 
atskirtimi ir skurdu. Reikėtų racionalizuoti 
ir supaprastinti jos įgyvendinimą, 
pirmiausia nustatant bendrų nuostatų 
rinkinį, inter alia, bendruosius tikslus, 
veiksmų tipologiją, stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimus. Pagal programą didžiausią 
dėmesį taip pat reikėtų skirti vienodai
mažiems, vidutiniams ir dideliems 
projektams, turintiems aiškios papildomos 
naudos ES ir taip pat vienodai remti 
projektus, kurie kitu atveju nebūtų 
finansuojami. Turi būti siekiama 
užtikrinti kuo mažesnę administracinę 
naštą tiek paramos gavėjams, tiek 
Komisijai. Be to, reikėtų plačiau taikyti 
supaprastintus išlaidų metodus 
(vienkartinės sumos ir fiksuoto dydžio 
finansavimas), ypač įgyvendinant judumo 
programas. Mikrofinansų teikėjams 
programa turėtų būti vienas langelis 
finansuojant mikrokreditus, skatinant 
gebėjimus ir teikiant techninę pagalbą. 
Galiausiai, programa turėtų garantuoti tam 
tikrą biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus ir perkelti 
programos lėšas iš vienos jos krypties į 
kitą, jei tinkama. Tam turėtų būti sudarytas 
rezervas, į kurį kasmet būtų skiriama lėšų 
atsižvelgiant į biudžeto valdymo 
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institucijos išimtines teises metinio 
biudžeto klausimais;

Pagrindimas

Derėtų pabrėžti, kad dėl to, kaip rezervo lėšos bus leidžiamos, spręs biudžeto valdymo 
institucija.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai ir pažeidžiami asmenys, norintys 
įsteigti arba išplėsti labai mažas įmones 
arba verstis savarankiška veikla, tačiau 
negalintys gauti paskolos. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“;

(14) sunkumai gauti paskolas, nuosavas ar 
kvazinuosavas kapitalas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai ir pažeidžiami asmenys, norintys 
įsteigti arba išplėsti labai mažas įmones 
arba verstis savarankiška veikla, tačiau 
negalintys gauti paskolos. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) socialinės įmonės sudaro įvairove 
grindžiamos Europos socialinės rinkos 
ekonomikos pamatą. Siūlydamos 
novatoriškus sprendimus, jos gali skatinti 
socialinius pokyčius ir taip labai prisidėti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Programa turėtų padidinti socialinių 
įmonių finansavimo galimybes ir taip 

(16) socialinės įmonės yra svarbios
įvairove grindžiamos Europos socialinės 
rinkos ekonomikai. Siūlydamos 
novatoriškus sprendimus, jos gali skatinti 
socialinius pokyčius ir taip labai prisidėti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Programa turėtų padidinti socialinių 
įmonių finansavimo galimybes ir taip 
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paremti Komisijos pradėtą socialinio verslo 
iniciatyvą;

paremti Komisijos pradėtą socialinio verslo 
iniciatyvą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius į 
lyčių lygybės klausimą ir kovos su 
diskriminacija tikslus turėtų būti 
atsižvelgiama visoje programos veikloje. 
Siekiant nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimai, reikėtų tai 
nuolat stebėti ir vertinti; 

(18) pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius į 
lyčių lygybės klausimą ir kovos su 
diskriminacija tikslus turėtų būti 
atsižvelgiama visoje programos veikloje. 
Siekiant nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimai, reikėtų tai 
nuolat stebėti ir vertinti, ir lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimams skirtas 
išlaidas reikėtų perkelti į Teisių ir 
pilietybės programą;

Pagrindimas

Bendra reglamento projekte 2014–2020 m. siūloma suma 958 mln. EUR neatrodo daug 
didesnė už dabartines išlaidas, kurios 2007–2013 m. sudaro apie 932 mln. EUR. Vis dėlto 
suma gali būti kur kas didesnė, nes dabartinės 238 mln. EUR išlaidos, skirtos lyčių lygybei ir 
diskriminacijos įveikimui, pagal esamą programą PROGRESS buvo atskirtos nuo siūlomos 
naujos programos ir perkeltos į kitą biudžetą (Teisių ir pilietybės programą) – tai reikia 
aiškiai pažymėti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) pagal 2011 m. birželio 8 d. 
Parlamento rezoliuciją „Investicijos į 
ateitį. Naujoji daugiametė finansinė 
programa (DFP), skirta konkurencingai, 
tvariai ir integracinei Europai“1 „vienas 
iš Europos Sąjungai tenkančių didelių 
uždavinių yra išsaugoti savo 
konkurencingumą, didinti augimą, kovoti 
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su dideliu nedarbu, siekiant pagerinti 
užimtumo rodiklį daugiau dėmesio skirti 
gerai veikiančioms darbo rinkoms ir 
socialinėms sąlygoms, skatinti deramų 
darbo vietų kūrimą, užtikrinti darbuotojų 
teises visoje Europoje, taip pat gerinti 
darbo sąlygas ir mažinti skurdą“;
____________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentu sukuriama Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (toliau – programa), kuria 
siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo, jos ir integruotųjų 
gairių ir pagrindinių tikslų, teikiant 
finansinę paramą Europos Sąjungos 
tikslams įgyvendinti – skatinant aukštą 
užimtumo lygį, užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą, kovojant su socialine 
atskirtimi ir skurdu ir gerinant darbo 
sąlygas.

1. Reglamentu sukuriama Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (toliau – programa), kuria 
siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo, jos integruotųjų 
gairių, pavyzdinių iniciatyvų ir pagrindinių 
tikslų, teikiant finansinę paramą Europos 
Sąjungos tikslams įgyvendinti – skatinant 
aukštą užimtumo lygį, užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą, kovojant su socialine 
atskirtimi ir skurdu ir gerinant darbo 
sąlygas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) modernizuoti Sąjungos teisės aktus 
pagal pažangaus reglamentavimo principus 
ir užtikrinti, kad darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų veiksmingai taikomi;

(c) modernizuoti Sąjungos teisės aktus 
pagal pažangaus reglamentavimo principus 
ir užtikrinti, kad darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų veiksmingai taikomi, deramai 
atsižvelgiant į teisės aktų leidėjų ir
socialinių partnerių atsakomybės 
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paskirstymą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kurti ir remti sistemas bei taisykles, 
kuriomis skatinama mažųjų ir vidutinių 
įmonių plėtra; 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinių asignavimų programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama 958,19 mln. EUR suma.

1. Finansinio paketo, kuris yra 
svarbiausias orientacinis dydis, kaip 
apibrėžta .../... Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo [...] punkte,
programos įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 
d.–2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama [958,19 mln.] EUR suma 
dabartinėmis kainomis.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik 
orientacinis ir jo galutinė suma negali būti nustatyta, kol bus pasiektas susitarimas dėl 
reglamento dėl daugiametės finansinės programos.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likę 5 proc. asignavimų kiekvienais metais Siekiant veiksmingai naudoti lėšas ir jas 
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paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus.

perkelti tarp programos krypčių, likę 5 
proc. asignavimų kiekvienais metais 
paskirstomi programos kryptims, išsamiai 
atsižvelgiant į biudžeto valdymo 
institucijos išimtines teises metinio 
biudžeto klausimais.

Pagrindimas

Sprendimą dėl likusių 5 proc. asignavimų paskirstymo priima Europos Parlamentas ir 
Taryba.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antrąją programavimo laikotarpio pusę 
nustatytos asignavimų procentinės dalys 
gali būti keičiamos Komisijai atlikus 
programos laikotarpio vidurio vertinimą, 
kurio rezultatai turės būti paskelbti 
2017 m. viduryje.

Pagrindimas

Kadangi konkrečios plėtotės pagal visas tris programos kryptis iki 2020 m. tiksliai numatyti 
negalima, 2017 m. bus persvarstytas bendras asignavimų paskirstymas pagal programos 
kryptis.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą gali būti finansuojami 
toliau nurodyti veiksmai.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Kalbiniai pataisymai tekste prancūzų kalba.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Tarybai pirmininkaujančios valstybės 
narės organizuojami renginiai, 
konferencijos ir seminarai;

(b) tik tie Tarybai pirmininkaujančios 
valstybės narės organizuojami renginiai, 
konferencijos ir seminarai, kurie tiesiogiai 
atitinka programos tikslus;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos lygmens tinklų kūrimas, tame 
procese dalyvaujant kompetentingoms 
įstaigoms ir nacionalinėms, regioninėms 
bei vietos valdžios ir užimtumo 
institucijoms;

(d) Europos lygmens tinklų kūrimas, tame 
procese dalyvaujant kompetentingoms 
įstaigoms ir nacionalinėms, regioninėms, 
vietos valdžios institucijoms, pilietinės 
visuomenės ir socialinių partnerių 
organizacijoms bei užimtumo 
institucijoms;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos veiksmai gali būti 
įgyvendinami bendrai su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, jei jie yra tinkami programos 
ir tų priemonių tikslams pasiekti.

Programos veiksmai gali būti 
įgyvendinami bendrai su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, jei jie yra tinkami programos 
ir tų priemonių tikslams pasiekti. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, užtikrina aiškų veiksmų, 
įgyvendinamų taikant kitas priemones 
(pvz., ESF arba ERPF) ir programą, 
atskyrimą, kad būtų išvengta dubliavimo 
teikiant paramą ir užtikrinta sąveika.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su Europos socialinio 
fondo (ESF) veikla, taip pat veikla tokiose 
srityse kaip socialinis dialogas, teisingumas 
ir pagrindinės teisės, švietimas, profesinis 
mokymas ir jaunimo politika, moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, verslumas, sveikata, 
ES plėtra ir išorės santykiai, bendra 
ekonominė politika, ir ją papildytų.

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su Europos socialinio 
fondo (ESF) veikla, ypač siekiant teikti 
pagalbą pagal mikrofinansų priemonę 
skiriamos paramos gavėjams, ir ją 
papildytų. Nuoseklumas ir papildomumas
taip pat užtikrinamas tokiose srityse kaip 
socialinis dialogas, teisingumas ir 
pagrindinės teisės, ypač įgyvendinant 
2014–2020 m. daugiametę programą 
„Teisės ir pilietybė", švietimas, profesinis 
mokymas ir jaunimo politika, ypač 
įgyvendinant 2014–2020 m. daugiametę 
programą „Erasmus visiems“, ir
moksliniai tyrimai ir inovacijos, verslumas, 
sveikata, plėtra ir išorės santykiai, bendra 
ekonominė politika.

Pagrindimas

Socialinėmis inovacijomis grindžiamas požiūris į mikrofinansus padėtų sustiprinti 
partnerysčių vaidmenį ir tvirtus mikrofinansų įstaigų ryšius su verslo plėtros paslaugų 
teikėjais, taip pat palengvinti jų integraciją į iniciatyvų užimtumo ir socialinės įtraukties 
srityse įgyvendinimo procesą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama reguliariai stebėti programą ir 
nustatyti reikiamus jos politikos bei 
finansavimo prioritetų pakeitimus, 
Komisija rengia ir Europos Parlamentui bei 

Siekdama reguliariai stebėti programą ir 
nustatyti reikiamus jos politikos bei 
finansavimo prioritetų pakeitimus, 
Komisija rengia ir Europos Parlamentui bei 
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Tarybai kas dvejus metus teikia stebėjimo 
ataskaitas. Tokiose ataskaitose išdėstomi 
programos rezultatai ir aprašoma, kaip jos 
veikloje atsižvelgta į lyčių lygybės ir kovos 
su diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
klausimus.

Tarybai kas dvejus metus teikia stebėjimo 
ataskaitas. Tokiose ataskaitose nurodoma
programos diegimo pažanga, išdėstomi 
pasiekti rezultatai ir aprašoma, kaip jos 
veikloje atsižvelgta į lyčių lygybės ir kovos 
su diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
klausimus.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įvertinti programos tikslų 
įgyvendinimo pažangą, nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai, ir 
įvertinti Sąjungos papildomą naudą, iki 
2017 m. pabaigos atliekamas programos
laikotarpio vidurio vertinimas.

1. Siekiant įvertinti programos tikslų 
įgyvendinimo pažangą, nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai, ir 
įvertinti Sąjungos papildomą naudą, iki 
2017 m. vidurio atliekamas programos 
laikotarpio vidurio vertinimas. Remdamasi 
vertinimo rezultatais Komisija gali 
pateikti pasiūlymą perskirstyti lėšas tarp 
programos krypčių.

Pagrindimas

Kad būtų galima priimti sprendimą dėl programos pakeitimų antroje DFP laikotarpio pusėje, 
kaip siūloma 3 pakeitime, vertinimas turi būti atliktas anksčiau, nei siūlo Komisija.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, kurie prarado arba kuriems 
gresia pavojus prarasti darbą arba kuriems 
sunku patekti ar sugrįžti į darbo rinką, taip 
pat asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, ir pažeidžiamiems asmenims, 
kurie neturi palankių sąlygų pasinaudoti 
įprastos kredito rinkos paslaugomis ir nori 
įsteigti arba išplėsti labai mažą įmonę;

(a) asmenims, kurie prarado arba kuriems 
gresia pavojus prarasti darbą arba kuriems 
sunku patekti ar sugrįžti į darbo rinką, taip 
pat asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, ir pažeidžiamiems asmenims, 
kurie neturi palankių sąlygų pasinaudoti 
įprastos kredito rinkos paslaugomis ar 
turėti reikiamą nuosavą ar iš dalies 
nuosavą kapitalą ir nori įsteigti arba 
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išplėsti labai mažą įmonę;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos laikosi aukštų valdymo, 
administravimo ir vartotojų apsaugos 
standartų pagal Europos mikrokreditų 
teikėjų gero elgesio kodeksą ir stengiasi, 
kad asmenys ir įmonės per daug 
neįsiskolintų.

3. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos laikosi aukštų valdymo, 
administravimo ir vartotojų apsaugos 
standartų pagal Europos mikrokreditų 
teikėjų gero elgesio kodeksą ir galimybes 
naudoti nuosavą ar kvazinuosavą kapitalą
ir stengiasi, kad asmenys ir įmonės per 
daug neįsiskolintų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal naujo Finansinio reglamento 18 
straipsnio 2 dalį, pagal vieną finansinę 
priemonę gautos pajamos ir atlikti 
mokėjimai priskiriami tai finansinei 
priemonei. Jei finansinės priemonės jau 
buvo ankstesnėje daugiametėje finansinėje 
programoje, ankstesniu laikotarpiu gautos 
pajamos ir atlikti mokėjimai priskiriami šio 
laikotarpio finansinei priemonei.

3. Pagal naujo Finansinio reglamento 
atitinkamas nuostatas, pagal vieną 
finansinę priemonę gautos pajamos ir 
atlikti mokėjimai priskiriami tai finansinei 
priemonei tol, kol minėta finansinė 
priemonė naudojama. Jei finansinės 
priemonės jau buvo ankstesnėje 
daugiametėje finansinėje programoje, 
ankstesniu laikotarpiu gautos pajamos ir 
atlikti mokėjimai priskiriami šio 
laikotarpio finansinei priemonei.
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