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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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 reikėtų skirti dideliems iš tiesų 
pavyzdiniams projektams, turintiems 
aiškios papildomos naudos ES, kad būtų 
pasiekta kritinė masė ir sumažinta 
administracinė našta ir paramos gavėjams,
ir Komisijai. Be to, reikėtų plačiau taikyti 
supaprastintus išlaidų metodus
(vienkartinės sumos ir fiksuoto dydžio 
finansavimas), ypač įgyvendinant judumo 
programas. Mikrofinansų teikėjams 
programa turėtų veikti pagal vieno langelio 
principą finansuojant mikrokreditus, 
skatinant gebėjimus ir teikiant techninę 
pagalbą. Programa savo ribotoje taikymo 
srityje turėtų užtikrinti tam tikrą biudžetinį 
lankstumą, kad būtų galima reaguoti į 
politinius prioritetus. Tam turėtų būti 
sudarytas rezervas, į kurį kasmet būtų
skiriama lėšų;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) atsižvelgiant į tai, kad programai 
numatytas ribotas lėšų kiekis ir kad šios 
lėšos paskirstomos skirtingoms kryptims, 
finansavimo prioritetas turėtų būti 
teikiamas siekiant sukurti struktūras, 
kurios turėtų aiškų didinamąjį poveikį ir 
kuriomis galėtų būti naudojamasi 
įgyvendinant kitą veiklą ir iniciatyvas. 
Reikėtų taip pat nustatyti tinkamas 
priemones siekiant išvengti bet kokios 
sutapimo su kitų fondų ir programų 
veikla ir (arba) dvigubo finansavimo, ypač 
turint mintyje Europos socialinį fondą, 
galimybės;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) su šia programa siejami dideli tikslai 
ir jos svarba nesuderinami su labai 
ribotais ištekliais, skirtais jai įgyvendinti, 
ir tai, ko gero, galėtų nuvilti suinteresuotų 
šia programa subjektų lūkesčius; 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) EURES tinklo veiklos sritį reikėtų 
išplėsti, kad jis Sąjungos lygmeniu rengtų 
ir remtų specializuotas judumo programas, 
siekdamas užpildyti laisvas darbo vietas 
ten, kur nustatytas darbuotojų trūkumas.
Tokia programa pagal Sutarties 47 straipsnį 
turėtų palengvinti jaunų darbuotojų 
judumą;

(12) EURES tinklo veiklos sritį reikėtų 
išplėsti, kad jis Sąjungos lygmeniu rengtų 
ir remtų specializuotas judumo programas, 
siekdamas užpildyti laisvas darbo vietas 
ten, kur nustatytas darbuotojų trūkumas.
Tokia programa pagal Sutarties 47 straipsnį 
turėtų palengvinti jaunų darbuotojų 
judumą. Norint sudaryti sąlygas EURES 
pasiekti savo tikslus, būtų tikslinga 
programą sudarančioms trims kryptims 
suteikti tam tikrą finansinę 
nepriklausomybę;

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 
paremti Komisijos pradėtą socialinio verslo 
iniciatyvą;

(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.
Neviršydama nustatytų biudžeto ribų, 
programa turėtų padidinti socialinių įmonių 
finansavimo galimybes ir taip paremti 
Komisijos pradėtą socialinio verslo 
iniciatyvą;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, Komisija gali naudotis
1 pastraipoje nurodytais asignavimais

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, Komisija gali
panaudoti iki 3 proc. 1 pastraipoje
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techninės ir (arba) administracinės paramos 
išlaidoms finansuoti, visų pirma 
susijusioms su auditu, vertimo 
užsakomosiomis paslaugomis, ekspertų 
susirinkimais bei informavimo ir 
komunikacijos veikla.

nurodytų asignavimų techninės ir (arba) 
administracinės paramos išlaidoms 
finansuoti, visų pirma susijusioms su 
auditu, vertimo užsakomosiomis 
paslaugomis, ekspertų susirinkimais, 
bendradarbiavimu su trečiosiomis šalimis
bei informavimo ir komunikacijos veikla.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) renginiai, konferencijos ir seminarai;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
vietoms užpildyti ir darbo prašymams 
patenkinti, kūrimas ir tikslinės judumo 
programos, kuriomis siekiama užpildyti 
laisvas darbo vietas ten, kur nustatyti darbo 
jėgos trūkumai, ir (arba) padėti 
konkrečioms darbuotojų grupėms, kaip 
antai jauniems darbuotojams.

4. Finansiniu požiūriu įvykdomi asmenų 
judumą Sąjungoje skatinantys veiksmai, 
visų pirma daugiakalbės skaitmeninės 
platformos, reikalingos darbo vietoms 
užpildyti ir darbo prašymams patenkinti, 
kūrimas ir tikslinės judumo programos, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo jėgos 
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mikrofinansų ir socialinių įmonių 
rėmimas, ypač naudojant Reglamento
XXX/2012 [naujasis Finansinis 
reglamentas] dėl Sąjungos metiniam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių
pirmos dalies VIII antraštinėje dalyje
nurodytas finansines priemones ir 
dotacijas.

5. Mikrofinansų ir socialinių įmonių 
rėmimas, ypač naudojant Reglamente
XXX/2012 [naujasis Finansinis 
reglamentas] dėl Sąjungos metiniam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių 
nurodytas finansines priemones ir 
dotacijas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienkartines sumas ir vieneto įkainius bei
fiksuoto dydžio finansavimą galima taikyti
programos dalyviams, ypač atsižvelgiant į 
6 straipsnio 4 dalyje minėtas judumo 
programas.

Susitarime dėl dotacijos nurodoma, kokia 
dalis Sąjungos finansinio įnašo bus 
pagrindžiama išlaidomis, ir kokia dalis 
nustatoma taikant fiksuoto dydžio 
finansavimą (įskaitant vieneto įkainius) 
arba vienkartines sumas programos 
dalyviams, ypač atsižvelgiant į 6 straipsnio 
4 dalyje minėtas judumo programas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija tinkamomis prevencinėmis 
priemonėmis užtikrina, kad įgyvendinant 
pagal šį reglamentą finansuojamus 
veiksmus Sąjungos finansiniai interesai 
būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, korupcijos 

1. Komisija imasi tinkamų prevencinių 
priemonių ir atlieka veiksmingus 
patikrinimus siekdama užtikrinti, kad 
įgyvendinant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Sąjungos 
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ir kitokios neteisėtos veiklos atliekant 
veiksmingus patikrinimus, o nustačius 
pažeidimus, susigrąžinant nepagrįstai 
sumokėtas sumas bei prireikus skiriant 
veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias 
sankcijas pagal Sutarties 325 straipsnį, 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos ir Finansinį reglamentą.

finansiniai interesai būtų apsaugoti nuo 
sukčiavimo, korupcijos ir kitokios 
neteisėtos veiklos.

1a. Nustačius pažeidimus, nepagrįstai 
sumokėtos sumos susigrąžinamos visų 
pirma jas kompensuojant, ir prireikus 
Sąjungos finansiniai interesai gali būti 
saugomi skiriant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasančias sankcijas 
pagal Sutarties 325 straipsnį, 1995 m. 
gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir 
Finansinį reglamentą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 1 ir 2 dalių, pagal šį 
reglamentą priimtais sprendimais, 
sudarytais susitarimais ir sutartimis 
Komisijai, įskaitant OLAF, ir Audito 
Rūmams aiškiai suteikiama teisė atlikti 
tokius auditus, patikrinimus ir patikrinimus 
vietoje.

3. Nepažeidžiant 1 ir 2 dalių, pagal šį 
reglamentą priimtais sprendimais, 
sudarytais susitarimais ir sutartimis 
Komisijai, įskaitant OLAF, ir Audito 
Rūmams aiškiai suteikiama teisė atlikti 
tokius auditus, patikrinimus ir patikrinimus 
vietoje per ne ilgesnį kaip ketverių metų 
laikotarpį po to, kai atliekamas galutinis 
mokėjimas.
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Pakeitimas 13

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 
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.

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

Pakeitimas 14

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. pabaigos atliekamas programos 
laikotarpio vidurio vertinimas. Į vertinimo 
rezultatus galima atsižvelgti planuojant 
naujas programas užimtumo ir socialinių 
reikalų srityse.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
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pateikta informacija remiamasi rengiant 
13 straipsnyje nurodytas dvejų metų
stebėjimo ataskaitas. Į tokias stebėjimo 
ataskaitas įtraukiamos Sprendimo 
Nr. 283/2010/ES 8 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos metinės ataskaitos.

pateikta informacija remiamasi rengiant 
13 straipsnyje nurodytas metines stebėjimo 
ataskaitas. Į tokias stebėjimo ataskaitas 
įtraukiamos Sprendimo Nr. 283/2010/ES 
8 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės 
ataskaitos.
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