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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europoje beveik 23 milijonai žmonių neturi darbo, o 30 milijonų kilusi socialinės atskirties 
grėsmė. Todėl, kaip tvirtinama 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento rezoliucijoje, 
Europos socialiniam fondui (ESF) turi tekti pagrindinis vaidmuo siekiant strategijos „Europa 
2020“ socialinių ir užimtumo tikslų ir jis turėtų būti laikomas politiniu prioritetu ir atitinkamai 
finansuojamas.

ESF finansinis paketas 2014−2020 m. nėra minimas pasiūlyme dėl reglamento dėl ESF, o 
minimas pasiūlyme dėl reglamento, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos visiems 
fondams1. Pastarojo pasiūlymo 84 straipsnio 3 dalyje tvirtinama, kad bent „25 proc. mažiau 
išsivysčiusiems regionams, 40 proc. pereinamojo laikotarpio regionams ir 52 proc. labiau 
išsivysčiusiems regionams skiriamų struktūrinių fondų išteklių kiekvienoje valstybėje narėje 
skiriama ESF.“ Apskritai, jei šie rodikliai nesumažėjo, susidarytų mažiausiai 84 mlrd. EUR 
(skaičiuojant 2011 m. kainomis) ir ESF tenka mažiausiai 25 proc. struktūrinių ir sanglaudos 
fondų visų lėšų (pagal Komisijos komunikate „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“2

nurodytą apskaičiavimą). Pagal daugiametę finansinę programą 2007−2013 m. ESF skirta 
78 mlrd. EUR (skaičiuojant 2011 m. kainomis), t. y. 22 proc. visų sanglaudos ir struktūrinių 
fondų lėšų. Taigi, jei bus susitarta dėl Komisijos pasiūlymo dėl ESF, bendras sanglaudos ir 
struktūriniams fondams skirtas paketas santykinai padidės. Vis dėlto reikėtų turėti mintyje, 
kad pagal EK pasiūlymus bendras sanglaudos ir struktūrinių fondų paketas bus įšaldytas 
2013 m. viršutinių ribų lygmenyje. Pranešėjas labai teigiamai vertina šią mažiausią procentinę 
dalį ir mano, kad ją būtinai reikėtų išlaikyti, juolab, kad tai yra naujovė, palyginti su dabartine 
DFP. Pranešėjas taip pat nori priminti Europos Parlamento rezoliucijoje išreikštą įsitikinimą, 
kad „kitoje DFP būtina didinti išteklius bent 5 proc.“, palyginti su 2013 m. lygiu, kad per kitą 
finansinio programavimo laikotarpį turėtų būti bent jau išlaikyta dabartiniu finansinio 
programavimo laikotarpiu sanglaudos politikai skirta suma ir kad ESF turi būti finansuojamas 
kaip politinis prioritetas.

Bendrų nuostatų reglamento projekto 84 straipsnio 3 ir 5 dalyse Komisija taip pat siūlo 
2,5 mlrd. EUR skirti maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems gyventojams programai. 
Šios lėšos bus išskaičiuotos iš kiekvienos valstybės narės ESF nacionalinio paketo. Vis dėlto, 
nesant atskiros ir tinkamos teisinės bazės, pagal kurią būtų konkrečiai nustatyta, kaip veiktų ši 
programa, ir atsižvelgiant į pastaruosius Komisijos pareiškimus, šios programos ateitis tebėra 
neaiški.

ESF reglamente Komisija siūlo numatyti 20 proc. ESF lėšų skirti socialinei įtraukčiai dėmesį 
skiriant kovos su jaunimo nedarbu priemonėms ir konkrečiai remiant lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą. Valstybės narės kiekvienos veiksmų programos 80 proc. asignavimų turi 
skirti ne daugiau kaip keturiems ESF teminiams tikslams labiau išsivysčiusiems regionams, 
70 proc. pereinamojo laikotarpio regionams ir 60 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams. Šio 
teminio paskirstymo įgyvendinimas bus svarbiausias derybų dėl Bendros strateginės 
programos ir partnerysčių sutarčių, dėl kurių bus deramasi su valstybėmis narėmis, klausimas. 

                                               
1 COM(2011) 615.
2 COM(2011) 500.
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Kitų nuostatų, turinčių biudžetinę reikšmę, klausimu pranešėjas teigiamai vertina Komisijos 
supaprastinimo pastangas, ypač supaprastintas finansines galimybes naudojant vienkartines 
sumas ir standartinius vieneto įkainius. Pranešėjas taip pat pabrėžia valstybių narių 
atsakomybę siekiant užtikrinti supaprastinimą. 

Patikimas finansų valdymas ir skaidrumas taip pat svarbūs. Todėl pranešėjas siūlo įtraukti 
daugiau nuorodų į šiuo metu aptariamo finansų reglamento nuostatas ir ragina naudoti 
skaidresnius ir objektyvesnius rezultatų rodiklius.  

Pranešėjas taip pat tvirtina, jog reikia gerinti ESF ir kitų programų, ypač pasiūlytos Socialinių 
pokyčių ir inovacijų programos, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo ir 
pasiūlytos programos „Erasmus visiems“, koordinavimą ir sąveiką. Reikia aiškių tikslų 
siekiant išaiškinti, kuri programa finansuojama pagal kurią priemonę. Ypač pranešėjas siūlo 
geriau apibrėžti ESF „aktyvios įtraukties“ tikslą ir aiškiai apibrėžti ESF ir Socialinių pokyčių 
ir inovacijų programos ryšį. Faktiškai šios dvi priemonės turi būti naudojamos remiant 
vadinamąsias socialines inovacijas ir Europos užimtumo tarnybas (EURES), tačiau taikant 
skirtingas valdymo taisykles, taigi ir skirtingais lygmenimis. Nors EURES turėtų būti 
finansuojamas, visų pirma, pagal Socialinių pokyčių ir inovacijų programą, Komisija siūlo 
remti EURES veiklą, susijusią su įdarbinimu ir informavimo, konsultavimo ir patarimų 
paslaugomis, nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis. Socialinių inovacijų projektus galėtų 
tiesiogiai finansuoti Europos Komisija pagal Socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
„Progress“ kryptį, o vėliau finansavimas galėtų būti išplėtotas ir teikiamas iš ESF prisidedant 
ir valstybėms narėms. ESF taip pat galėtų savo kompetencijos ribose tiesiogiai skatinti 
socialines inovacijas. Panašiai mokymosi visą gyvenimą infrastruktūra turi būti finansuojama 
iš ESF, o mokymosi visą gyvenimą veikla turi būti finansuojama pagal pasiūlytą daugiametę 
programą „Erasmus visiems“. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1; pakartoja, kad, 
siekiant sudaryti Sąjungai sąlygas 
įgyvendinti jos dabartinius politinius 
prioritetus ir Lisabonos sutartyje 
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numatytas naujas užduotis, taip pat 
reaguoti į nenumatytus įvykius, pagal kitą 
DFP turi būti numatyti pakankami 
papildomi ištekliai; atkreipia dėmesį į tai, 
kad net padidinus kitos DFP išteklius 
5 proc., palyginti su 2013 m. lygmeniu, 
būtų galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant Sąjungos 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nepritaria šiam požiūriui, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
arba projektų būtų galima visiškai 
atsisakyti, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;

_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 7 m. birželio 7 d. 
rezoliucijoje1 aiškiai išdėstytą poziciją, jog 
reikia ir toliau būsimuoju daugiamečiu 
finansiniu laikotarpiu vykdyti maisto 
skirstymo labiausiai nepasiturintiems 
Sąjungos gyventojams programą; ragina 
Komisiją pasiūlyti tinkamiausią teisinį 
pagrindą; vis dėlto pažymi, kad ESF ir 
paramos skurstantiesiems programos 
tikslai nėra visiškai tokie patys;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0338.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama aktyvios įtraukties politika, 
atsižvelgiant į Sutarties 162 straipsnyje 
ESF nustatytas užduotis; taip turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį.
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF turėtų 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, remiamas tvarių 
darbo vietų kūrimas, skatinamas švietimas 
ir mokymasis visą gyvenimą, plėtojama 
aktyvios įtraukties politika ir kovojama su 
skurdu bei socialine atskirtimi, 
atsižvelgiant į Sutarties 9 straipsnį ir 
Sutarties 162 straipsnyje ESF nustatytas 
užduotis; taip turėtų būti didinama 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį.
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF turėtų 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su
skurdu ir socialine atskirtimi, aukšto lygio 
švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos 
apsauga;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“ Europos 
Parlamentas išsakė nuomonę, „kad vienas 
iš Europos Sąjungai tenkančių didelių 
uždavinių yra išsaugoti savo 
konkurencingumą, didinti augimą, kovoti 
su dideliu nedarbu, siekiant pagerinti 
užimtumo rodiklį daugiau dėmesio skirti 
gerai veikiančioms darbo rinkoms ir 
socialinėms sąlygoms, skatinti padorių 
darbo vietų kūrimą, užtikrinti darbuotojų 
teises visoje Europoje, taip pat gerinti 
darbo sąlygas ir mažinti skurdą“;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) toje pačioje rezoliucijoje Europos 
Parlamentas atkreipė dėmesį į „esminį 
Europos socialinio fondo (ESF) vaidmenį 
siekiant strategijoje „Europa 2020“ 
numatytų socialinių ir užimtumo tikslų“ 
tvirtindamas, „kad ESF turėtų būti 
laikomas politiniu prioritetu ir 
atitinkamai finansuojamas“, ir 
ragindamas „strategiškiau taikyti ESF 
lėšas siekiant skatinti moterų ir vyrų 
lygybę, prieigą prie darbo rinkos ir 
reintegraciją, kovą su nedarbu, skurdu, 
socialine atskirtimi ir su visų formų 
diskriminacija“;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3c) 2007–2013 m. daugiametės 
finansinės programos laikotarpiu 
Europos socialiniam fondui buvo skirta 
78 mlrd. EUR (skaičiuojant 2011 m. 
kainomis). Savo komunikate „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas1“ Komisija 
siūlo, kad 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos laikotarpiu bendra 
ESF dalis sudarytų mažiausiai 25 proc. 
struktūrinių ir sanglaudos fondų biudžeto 
(t. y. mažiausiai 84 mlrd. EUR 
skaičiuojant 2011 m. kainomis). Daugelio 
darbo rinkos priemonių taikymas 
priklauso nuo Europos socialinio fondo. 
Jei valstybės narės ir toliau ragins imtis 
tolesnių Europos Sąjungos biudžeto 
taupymo priemonių, visoje Sąjungoje 
sumažės darbo rinkos priemonių ir nebus 
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įmanoma sumažinti nedarbo;
______________
1 COM(2011) 0500 galutinis.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų.
Sunkumai dar padidėjo kilus ekonomikos ir 
finansų krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, 
ypač jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, 
pavyzdžiui, migrantų. ESF turėtų siekti 
skatinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą, investuoti į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą, skatinti socialinę 
įtrauktį ir kovą su skurdu. Skatindamas 
geresnį darbo rinkų veikimą užtikrinant 
didesnį tarptautinį geografinį darbuotojų 
judumą, ESF visų pirma turėtų remti 
Europos užimtumo tarnybų (EURES) 
veiklą, susijusią su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
mastu;

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių ir demografinių
sunkumų. Sunkumai dar padidėjo kilus 
ekonomikos ir finansų krizei, dėl kurios 
išaugo nedarbas, ypač jaunimo ir kitų 
pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, migrantų.
ESF turėtų siekti skatinti ir kurti užimtumą 
ir remti darbo jėgos judumą, investuoti į 
švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą 
gyvenimą, skatinti socialinę įtrauktį ir kovą 
su skurdu. Skatindamas geresnį darbo 
rinkų veikimą užtikrinant didesnį 
tarptautinį geografinį darbuotojų judumą, 
ESF turėtų remti Europos užimtumo 
tarnybų (EURES) veiklą, susijusią su 
darbuotojų samdymu, informavimu, 
konsultavimu bei orientavimu nacionaliniu 
ir tarpvalstybiniu mastu. Europos Komisija 
turėtų nuolat stebėti EURES veiklą ir 
skelbti rezultatus;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kartu labai svarbu remti Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 

(6) kartu labai svarbu remti Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 
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žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 
sunkumais, tokiais kaip žiniomis grįsta 
ekonomika, skaitmeninė darbotvarkė, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ir efektyviai energiją 
vartojančios ekonomikos. Siekdamas 
svarbiausių teminių tikslų ESF turėtų 
padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje srityje 
ESF turėtų padėti darbuotojams pereiti prie 
ekologiškesnių įgūdžių ir darbo vietų, visų 
pirma energijos vartojimo efektyvumo, 
atsinaujinančiosios energijos ir darniojo 
transporto sektoriuose, atsižvelgiant į tai, 
kad Sąjunga ketina su klimato aspekto 
integravimu susijusią ES biudžeto dalį 
padidinti bent iki 20 proc., lėšas perimant 
iš įvairių politikos krypčių;

žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti prie kintančių 
ekonominių ir socialinių sąlygų ir
susidoroti su naujais sunkumais, tokiais 
kaip žiniomis grįsta ekonomika, 
skaitmeninė darbotvarkė, perėjimas prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ir efektyviai energiją vartojančios 
ekonomikos. Siekdamas svarbiausių 
teminių tikslų ESF turėtų padėti įveikti 
šiuos sunkumus. Šioje srityje ESF turėtų 
padėti darbuotojams pereiti prie 
ekologiškesnių įgūdžių ir darbo vietų, visų 
pirma energijos vartojimo efektyvumo, 
atsinaujinančiosios energijos ir darniojo 
transporto sektoriuose, atsižvelgiant į tai, 
kad Sąjunga ketina su klimato aspekto 
integravimu susijusią ES biudžeto dalį 
padidinti bent iki 20 proc., lėšas perimant 
iš įvairių politikos krypčių;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“ ir remti valstybes 
nares įgyvendinant jų nacionalines 
reformų programas. Pirmiausia ESF turėtų 
padidinti aktyvią paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;



PE487.777v03-00 10/21 AD\906328LT.doc

LT

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kad būtų galima atidžiau stebėti ir 
geriau vertinti Europos masto rezultatus, 
pasiekiamus ESF lėšomis finansuojamais 
veiksmais, reikėtų nustatyti bendrų išdirbio
ir rezultatų rodiklių rinkinį;

(8) kad būtų galima atidžiau stebėti ir 
geriau vertinti Europos masto rezultatus, 
pasiekiamus ESF lėšomis finansuojamais 
veiksmais, reikėtų nustatyti bendrų
skaidrių ir objektyvių produkto ir rezultatų 
rodiklių rinkinį;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgdamas į tai, kad siekiant 
užtikrinti užimtumą ir socialinę 
sanglaudą reikalingas integruotas ir 
visapusiškas metodas, ESF turėtų remti 
tarpsektorines teritorines partnerystes ir 
jų programas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 8 
straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad svarbu į 
visas programas įtraukti lyčių aspektą, 
kartu užtikrinant, kad būtų imamasi 
konkrečių veiksmų lyčių lygybei pasiekti;

(10) valstybės narės ir Komisija turėtų
užtikrinti, kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 8 
straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad į visas 
programas, įskaitant laiku ir nuosekliai 
atliekamą rengimą, įgyvendinimą, 
stebėseną ir vertinimą, svarbu įtraukti 
lyčių aspektą, kartu užtikrinant, kad būtų 
imamasi konkrečių veiksmų lyčių lygybei 
pasiekti;



AD\906328LT.doc 11/21 PE487.777v03-00

LT

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į tai, kad šios 
programos taikymo sritis iš dalies 
sutampa su Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos taikymo sritimi, 
reikėtų nustatyti priemones, kuriomis 
būtų siekiama išvengti tų pačių veiksmų ir 
iniciatyvų dvigubo finansavimo. Be to, 
kadangi kartu su ESF pagal 
pasidalijamojo valdymo principą vykdomi 
veiksmai iš dalies sutampa su Socialinių 
pokyčių ir inovacijų programos veiksmais, 
kurie valdomi tiesiogiai, reikėtų nustatyti 
priemones, kuriomis būtų užtikrinama, 
jog pagal skirtingus valdymo principus 
vykdomi veiksmai nebūtų dubliuojami ar 
pakartotinai finansuojami;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) turėtų būti išnaudojama Europos 
socialinio fondo, Europos regioninės 
plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo sąveika. Be to, Europos socialinio 
fondo, Europos prisitaikymo prie 
globalizacijos padarinių fondo ir 
daugiametės Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos struktūra turėtų būti 
nuosekli, siekiant padidinti jų atitinkamą 
veiksmingumą, pagerinti koordinavimą ir 
išvengti dvigubo finansavimo;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant supaprastinti ESF naudojimą 
ir sumažinti klaidų riziką, taip pat 
atsižvelgiant į ESF lėšomis remiamų 
veiksmų specifiškumą, reikėtų nustatyti 
nuostatas, papildančias Reglamento (ES) 
Nr. [...] 57 ir 58 straipsnius;

(16) siekiant supaprastinti ESF naudojimą 
ir sumažinti klaidų riziką, taip pat 
atsižvelgiant į ESF lėšomis remiamų 
veiksmų specifiškumą, reikėtų nustatyti 
nuostatas, papildančias Reglamento (ES) 
Nr. [...] 57 ir 58 straipsnius; Norint 
pagerinti išlaidų panaudojimą ir kokybę 
derėtų nustatyti pagrindinius principus, 
kuriais vadovaujantis būtų siekiama 
programos tikslų, ir užtikrinti geriausią 
finansinių išteklių panaudojimą; 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Svarbu, kad būtų užtikrintas 
patikimas programos finansų valdymas, ir 
ji būtų įgyvendinama kuo veiksmingiau ir 
vartotojui priimtiniausiu būdu, taip pat 
užtikrinant teisinį tikrumą ir priemonės 
prieinamumą visiems dalyviams. Kadangi 
veiksmai kartu su ESF vykdomi pagal 
pasidalijamojo valdymo principą, 
valstybės narės turėtų netaikyti papildomų 
taisyklių, dėl kurių paramos gavėjams 
būtų sudėtingiau naudotis lėšomis;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) naudojant vienkartines išmokas ir 
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standartinius vieneto įkainius, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 116 ir 
116a straipsniuose, būtų užtikrintas 
paprastumas paramos gavėjams ir 
sumažėtų administracinė našta visiems 
ESF projektų partneriams. Galimi 
vienkartinių išmokų biudžeto likučiai 
lieka projekto partneriui;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų
remiami, pavyzdžiui, studentai, darbo 
vietų kūrimas, darbuotojų judumas, 
socialinė įtrauktis ir socialinis verslumas;

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų
remiama: įsidarbinimo galimybės, ypač 
jaunimo, darbo vietų kūrimas, darbuotojų 
judumas, socialinė įtrauktis ir socialinis 
verslumas;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduoti Komisijai 
tais atvejais, kai įvairioms veiklos rūšims 
reikia nustatyti standartinius vieneto 
įkainius ir vienkartines sumas bei jų 
didžiausią sumą ir parengti konkrečias 
politinių garantijų taisykles ir sąlygas.
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat su ekspertais. Komisija, atlikdama 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus, 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų 

(18) įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduoti Komisijai 
tais atvejais, kai įvairioms veiklos rūšims 
reikia vadovaujantis atitinkamomis 
Finansinio reglamento nuostatomis
nustatyti standartinius vieneto įkainius ir 
vienkartines sumas bei jų didžiausią sumą 
ir parengti konkrečias politinių garantijų 
taisykles ir sąlygas. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
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perduodami vienu metu, laiku ir tinkamai; Europos Parlamentui ir Tarybai būtų 
perduodami vienu metu, laiku ir tinkamai;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) ESF turėtų suteikti realios 
pridėtinės vertės valstybių narių politikai, 
todėl jo lėšų paskirstymo nereikėtų 
automatiškai sieti su valstybės narės 
makroekonomikos rezultatais; 

Pagrindimas

Taikant papildomas baudas dar labiau pasunkėtų valstybių narių, kurios ir taip turi 
makroekonominių sunkumų, problemos. Nereikėtų didinti ESF biudžeto, tačiau jį reikėtų 
perorientuoti į pagalbą valstybėms narėms augimui ir užimtumui kurti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, jauniems ir žemos 
kvalifikacijos darbuotojams,
neįgaliesiems, migrantams, etninėms 
mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

Pakeitimas 22
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą ir naudotis užimtumo tarnybų 
paslaugomis, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) remiant darbo rinkos požiūriu 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų, 
visų pirma neįgaliųjų, užimtumą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) ugdant bendruosius gebėjimus, visų 
pirma verslumą, ir suteikiant įsidarbinimo 
galimybių;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu:

(c) skatinti aktyvią socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu:
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią įtrauktį pasitelkus:

- integruotus aktyvios darbingo amžiaus 
žmonių įtraukties metodus, ypač tuos, 
kurie pagerintų darbingo amžiaus 
asmenų įsidarbinimo galimybes ir teiktų 
jiems naudos, kuriais būtų remiamos 
holistinės, asmeniniams poreikiams 
pritaikytos priemonės, užtikrinančios 
įtrauktį, darbo kokybę ir dalyvavimą 
socialiniame gyvenime ir apimančios 
integravimąsi ir reintegravimąsi į 
socialinį gyvenimą ir bendruomenę, 
kurios padėtų užtikrinti prieigą prie 
kokybiškų paslaugų ir įtraukių darbo 
rinkų;
- gyvavimo ciklo požiūrio įtraukimą 
siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama 
integruota parama mažinant vaikų ir 
vyresnio amžiaus žmonių skurdą ir 
atskirtį;

Pakeitimas 27Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii) integruojant marginalias bendruomenes;

Pakeitimas 28Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant užimtumo tarnybų paslaugas, 
švietimą, sveikatos priežiūrą ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas, 
kaip apibrėžta Bendrų nuostatų 
reglamento 28 straipsnyje;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, įvardytus uždavinius, ir taip būtų 
siekiama pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ tikslų užimtumo, švietimo ir skurdo 
mažinimo srityse.

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, regionų ir vietos valdžios institucijų
įvardytus uždavinius, ir taip būtų siekiama 
pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų užimtumo, švietimo ir skurdo 
mažinimo srityse ir įgyvendinti 
2 straipsnyje išdėstytą ESF misiją.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, 
nustatytam Reglamento (ES) Nr. [...] 9 
straipsnio 9 dalyje.

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti aktyvią socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu, nustatytam Reglamento (ES) 
Nr. [...] 9 straipsnio 9 dalyje.
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Pakeitimas 32Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės išteklius telkia pagal 
temas ir juos paskirsto taip:

3. Valstybės narės ir regioninės valdžios 
institucijos išteklius telkia pagal temas ir 
juos paskirsto taip:

Pakeitimas 33Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nuostatos dėl lėšų telkimo pagal temas 
netaikomos lėšoms pagal atskirą 
prioritetinę kryptį, jos skirtos tiktai 
novatoriškai arba tarpvalstybinei veiklai.

Pakeitimas 34Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte 
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimams 
stiprinti.

3. Skatinant tinkamą nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimą ir galimybes 
vykdyti ESF lėšomis remiamą veiklą, 
konkrečiai socialinės ir sociokultūrinės
įtraukties, lyčių lygybės ir lygių galimybių 
srityse, Reglamento (ES) Nr. [...] 82 
straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramą 
galinčių gauti valstybių narių veiksmų 
programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.

Pakeitimas 35Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF lėšomis gali būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 

1. ESF lėšomis remiamos bendruomenės 
inicijuojamos vietos plėtros strategijos, 
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strategijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties iniciatyvos, taip pat integruotos 
teritorinės investicijos, minimos 
Reglamento (ES) Nr. [...] 99 straipsnyje.

minimos Reglamento (ES) Nr. [...] 
28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir vietos
iniciatyvos, pavyzdžiui, socialinės ir 
kultūrinės, užimtumo, įskaitant jaunimo 
užimtumą, švietimo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvos, bei integruotos teritorinės 
investicijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 99 straipsnyje.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ERPF intervencinėms priemonėms, 
minimoms Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 
straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis gali būti 
remiama darni miestų plėtra vykdant 
strateginius planus, kuriuose nustatomi 
integruotieji veiksmai ekonominiams, 
aplinkos ir socialiniams uždaviniams, 
darantiems poveikį partnerystės sutartyje 
nurodytų miestų teritorijoms, spręsti.

2. ERPF intervencinėms priemonėms, 
minimoms Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 
7 straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis gali 
būti remiama darni miestų plėtra vykdant 
strateginius planus, kuriuose nustatomi 
integruotieji veiksmai ekonominiams, 
aplinkos ir socialiniams uždaviniams, 
darantiems poveikį partnerystės sutartyje 
nurodytų miestų teritorijoms, spręsti. Kad 
nebūtų dubliuojamas finansavimas, šios 
intervencinės priemonės koordinuojamos 
atsižvelgiant į skirtingas priemones ir 
programas.

Pakeitimas 37Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. [...] 
32 straipsniu, į ESF paramos aprėptį 
patenkančią veiklą ir politikos sritis galima 
finansuoti naudojant finansines priemones, 
pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo sistemas, 
nuosavą kapitalą ir skolas, garantinius 
fondus, kontroliuojančiuosius fondus ir
paskolų fondus.

1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. [...] 
32 straipsniu, į ESF paramos aprėptį 
patenkančią veiklą ir politikos sritis galima 
finansuoti naudojant finansines priemones, 
pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo sistemas, 
nuosavą kapitalą ir skolas, garantinius 
fondus, kontroliuojančiuosius fondus,
paskolų fondus ir mikrokreditus bei 
mikrofinansų priemones.

Pakeitimas 38Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESF galima pasinaudoti siekiant padidinti 
nacionalinio ir regioninio lygmens viešųjų 
ar privačiųjų įstaigų, vykdančių į ESF 
paramos aprėptį ir veiksmų programą 
patenkančią veiklą ir politiką, galimybes 
patekti į kapitalo rinkas pasinaudojant ESF 
politika pagrįstomis garantijomis, jei tik 
Komisija tam pritaria.

ESF galima pasinaudoti siekiant padidinti 
nacionalinio, regioninio ir vietinio
lygmens viešųjų ar privačiųjų įstaigų, 
vykdančių į ESF paramos aprėptį ir 
veiksmų programą patenkančią veiklą, visų 
pirma mikrokreditus bei mikrofinansų 
priemones ir politiką, galimybes patekti į 
kapitalo rinkas pasinaudojant ESF politika 
pagrįstomis garantijomis, jei tik Komisija 
tam pritaria.
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