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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl Europos socialinio fondo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, nustatomas Europos socialinio fondo (ESF) 
veiksmų pagrindas, pagal kurį nustatyta, kad daugiausia lėšų skiriama mažesniam strategijos 
„Europa 2020“ tikslų skaičiui. Pagal šią strategiją nustatytos septynios pavyzdinės 
iniciatyvos, susijusios su užimtumu ir įgūdžiais, judžiu jaunimu, kova su skurdu ir socialine 
atskirtimi ir skaitmenine visuomene. 

ESF lėšos turi būti persvarstomos pagal šiuos prioritetus.

Pavyzdinė iniciatyva „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ skirta mokyklos 
nebaigimo prevencijai, o valstybės narės raginamos siūlyti mokymo ir mokyklinio švietimo 
alternatyvas. Taip pat pabrėžiama mokymo ir gebėjimų lavinimo svarba siekiant užtikrinti 
geresnes darbo perspektyvas visą gyvenimą, o EP pranešime 2011/2067(INI) raginama 
sutelkti ESF lėšas šiems prioritetams. 

Iniciatyva „Judus jaunimas“ siekiama iki 2020 m. sumažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių nuo 15 proc. iki 10 proc. ir padidinti universitetinį išsilavinimą turinčių jaunuolių 
skaičių nuo 31 proc. iki 40 proc. Pabrėžiama studentų ir besimokančio jaunimo kvalifikacijos 
lygio svarba. EP pranešime 2010/2307(INI) rekomenduojama ESF suteikti galimybę 
finansuoti kompleksines priemones, apimančias keletą aspektų, pvz., užimtumo, judumo, 
socialinės integracijos ir kultūrinės veiklos aspektus.

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas skirtas skatinti įvairių formų per visą 
gyvenimą galbūt pritaikomas naujoves ir bandymus socialinėje srityje. Europos Parlamentas 
pranešime 2011/2052(INI) siūlo ESF prisidėti prie šios pavyzdinės iniciatyvos ir prašo 
Komisijos „rengiant Europos strategiją <...> skatinti pilietinės visuomenės ir visų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.“1

Galiausiai Europos skaitmeninė darbotvarkė skirta iki 2015 m. perpus sumažinti gebėjimų 
naudotis skaitmeninėmis technologijoms stygių ir siūlo rengti informacinių ir ryšių 
technologijų mokymus suaugusiems. Pagal šią strategiją numatoma vykdyti raštingumo 
veiksmų planą, kuris apimtų skaitmeninio raštingumo mokymo galimybes bedarbiams ir 
grupėms, kurioms gresia atskirtis.

Šia nuomone siekiama pabrėžti aspektus, kuriems tenka mažiausiai ESF dėmesio, pvz., 
piliečių dalyvavimą, jaunimą, kultūros sritį, mokymą ir sportą.

Jaunimas

Pasiūlyme dėl reglamento taip pat nurodomas siekis mažinti mokyklos nebaigiančių jaunuolių 
skaičių ir suteikti lygias galimybes naudotis kokybiška ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio 
ugdymo sistema, taip pat pabrėžiama kovos su jaunimo nedarbu svarba. Taigi reglamente 
reikia atsižvelgti į susirūpinimą dėl šios kartos, gyvenančios per patį krizės įkarštį, ir ją aiškiai 
                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=EN#title1
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nurodyti kaip vertą gauti finansavimą, taip pat finansuoti veiksmus, kuriais skatinamas šios 
kartos dalyvavimas visuomenėje.

Kultūros aspektai

Tarybos išvadose „Kultūrinės bei kūrybinės kompetencijos ir jų vaidmuo kuriant Europos 
intelektinį kapitalą“ valstybės narės raginamos „panaudoti kultūrinių ir kūrybinių 
kompetencijų teikiamą indėlį kaip tvarių darbo vietų ir socialinių inovacijų pagrindą, kad būtų 
pasinaudota visomis Europos socialinio fondo <...> teikiamomis galimybėmis“1. 
Taip pačiais metais Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl kultūros ir kūrybos sektorių 
potencialo „prašo Komisijos skatinti įgyvendinti kultūros ir kūrybos bei švietimo ir profesinio 
mokymo sektorių jungtinius mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimo programas bei nuolatinį 
profesinį mokymą, siekiant sukurti palankias sąlygas profesinio mokymo sektoriuje taikyti 
naujas technologijas ir naujas kūrybos priemones, stiprinti profesinį mokymą visą gyvenimą, 
pirmiausia kreipiantis į Europos socialinį fondą, turint omenyje, kad šiame sektoriuje vyksta 
aktyvi technologijų kaita, ir atvirkščiai, skatinti diegti naujoves, kultūros ir kūrybos 
sektoriuose vykdant mokslinius tyrimus ir mokymus“. 

Įgyvendinant dabartinę sanglaudos politiką prie kultūros plėtojimo vietos ir regioniniu 
lygmenimis prisidedama tik paveldo ir turizmo srityse. Komisijos pasiūlyme dėl struktūrinių 
fondų 2014–2020 m. nenumatyta didesnė parama kultūrai.
Tačiau kultūra yra iš esmės susijusi su švietimu, socialine įtrauktimi ir naujovėmis, t. y. su 
strategija „Europa 2020“. Įvairialypis kultūros indėlis į švietimą ir mokymą įgyvendinant 
kompetencijos ugdymo ir praktinės patirties programas, indėlis į ekonominį vystymąsi 
įgyvendinant kultūros ir kūrybos pramonės programas ir indėlis į socialinę įtrauktį 
įgyvendinant prevencines programas, skirtas socialiai atskirtoms bendruomenėms, rodo, kad 
su kultūra susijusiems projektams skiriama dėmesio įgyvendinant numatytas priemones.

Sportas

ESF turėtų skirti dėmesio sportui, kuris prisideda prie socialinės įtraukties, integracijos ir 
lygių galimybių apsaugos. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

                                               
1 Tarybos išvados „Kultūrinės bei kūrybinės kompetencijos ir jų vaidmuo kuriant Europos intelektinį 
kapitalą“(OL C 372, 2011 12 20, p. 19.).
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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 Sąjungai 
kyla struktūrinių sunkumų. Sunkumai dar 
padidėjo kilus ekonomikos ir finansų 
krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, ypač 
jaunimo ir pažeidžiamų socialinių grupių. 
ESF turėtų siekti skatinti užimtumą ir remti 
darbo jėgos judumą, investuoti į švietimą, 
įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, remti 
ir skatinti verslumą, ypač jaunimo, 
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;

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be šių prioritetų mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir valstybėse 
narėse ekonomikos augimui ir užimtumui 
paskatinti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą ir stiprinti 
institucinius suinteresuotųjų subjektų, 
teikiančių paslaugas užimtumo, švietimo ir 
socialinės politikos srityse, gebėjimus;

(5) be šių prioritetų, mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir valstybėse 
narėse ekonomikos augimui, piliečių 
dalyvavimui ir visų užimtumui paskatinti 
reikėtų didinti viešojo administravimo, taip 
pat e. valdymo, veiksmingumą ir stiprinti 
institucinius suinteresuotųjų subjektų, 
teikiančių paslaugas užimtumo, švietimo ir 
socialinės politikos srityse, gebėjimus;

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) kartu labai svarbu remti tolesnę labai 
mažų, mažųjų ir vidutinių Europos įmonių 
plėtotę, įskaitant kultūros ir kūrybos 
sektorių įmones, ir konkurencingumą bei 
užtikrinti, kad žmonės, suteikus jiems 
tinkamų įgūdžių ir mokymosi visą 
gyvenimą galimybių, galėtų susidoroti su 
naujais sunkumais, tokiais kaip perėjimas 
prie žiniomis grįstos ekonomikos, 
skaitmeninės darbotvarkės ir 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 panaudoti kultūrinių ir 
kūrybinių gebėjimų teikiamą indėlį ir
padėti gauti deramą darbą bei 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 4

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 

(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, jis taip pat turėtų siekti sumažinti 
socialinius skirtumus. ESF lėšomis 



AD\904625LT.doc 7/19 PE485.908v02-00

LT

pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;

finansuoti atrinkti investiciniai prioritetai ir 
jų skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

Pakeitimas 5

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 išdirbio 
ir rezultatų rodiklių, kuriais būtų 
atsižvelgiama į tokius kokybinius aspektus 
kaip finansuotų projektų tęstinumas ir 
nauda, gaunama dėl darbo vietų kūrimo 
ar integracijos, rinkinį;

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės ragintų 
socialinius partnerius ir nevyriausybines 
organizacijas dalyvauti įgyvendinant ESF 
lėšomis remiamą veiklą;

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių, vietos 
valdžios institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų, partnerystė. Todėl būtina, kad 
valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius, vietos valdžios institucijas ir 
nevyriausybines organizacijas aktyviai 
dalyvauti įgyvendinant ESF lėšomis 
remiamą veiklą;

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad politika jautriau reaguotų į 
socialinius pokyčius ir kad būtų 
skatinamos ir remiamos novatoriškos 
socialinės įmonės, labai svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, būtų naudinga, 
prieš pradedant plačiau diegti 
novatoriškus sprendimus, pirmiausia juos
išbandyti ir įvertinti, tam turėtų būti 
skiriama speciali ESF parama;

(12) Turi būti teikiama parama socialinei 
inovacijai, skatinant ir remiant 
novatoriškas socialines ir kultūros 
įmones, kurios dėl savo pobūdžio ir 
tvaraus užimtumo potencialo prisideda 
prie socialinio ir ekonominio vystymosi. 
Siekiant gerinti politikos veiksmingumą 
visų pirma labai svarbu išbandyti ir 
įvertinti novatoriškus sprendimus ir tam 
turėtų būti skiriama speciali ESF parama;

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Komisijos siūlomas tekstas

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos galėtų 
aktyviau dalyvauti vykdant programas, jei 
būtų propaguojami ir įgyvendinami 
teritoriniai paktai, vietos užimtumo ir 
socialinės įtraukties iniciatyvos, 
bendruomenių inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos ir tvarios miestų plėtros 
strategijos;

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos galėtų 
aktyviau dalyvauti vykdant programas, jei 
būtų propaguojami ir įgyvendinami 
teritoriniai paktai, vietos užimtumo ir 
socialinės įtraukties iniciatyvos,
visuomenės dalyvavimas, bendruomenių 
inicijuojamos vietos plėtros strategijos ir 
tvarios miestų plėtros strategijos;

Pakeitimas 9
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 
remiami, pavyzdžiui, studentai, 
besimokančiųjų judumas, darbo vietų 
kūrimas, darbuotojų judumas, fizinė veikla 
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ir sportas, socialinė įtrauktis, socialinis 
verslumas ir visuomenės dalyvavimas;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos „Europa 
2020“ prioritetus ir pagrindinius tikslus. 
ESF lėšomis remiamas politikos ir veiksmų 
rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į 
integruotąsias valstybių narių ekonomikos 
ir užimtumo politikos gaires ir Tarybos 
rekomendacijas dėl nacionalinių reformų 
programų.

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos „Europa 
2020“ prioritetus ir pagrindinius tikslus, 
siekiant užtikrinti didesnę socialinę 
sanglaudą. ESF lėšomis remiamas 
politikos ir veiksmų rengimas ir 
įgyvendinimas, atsižvelgiant į 
integruotąsias valstybių narių ekonomikos 
ir užimtumo politikos gaires ir Tarybos 
rekomendacijas dėl nacionalinių reformų 
programų.

Pakeitimas 11
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,
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, jaunimą, vaikus, etnines 
mažumas, marginalias bendruomenes ir 
asmenų, kuriems kyla socialinės atskirties 
grėsmė, arba socialinę atskirtį patiriančių 
asmenų grupes. ESF taip pat remia
organizacijas, sistemas ir struktūras, kad 
joms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma socialinės kultūros ir kultūros 
veiklos, užimtumo, profesinio mokymo,
socialinės politikos ir sporto srityse.
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Pakeitimas 12
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
deramą darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir paramą 
darbuotojams, orientavimui, judumui, 
persikvalifikavimui ir kvalifikacijos 
kėlimui;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą, 
verslo, visų pirma labai mažų įmonių ir
mažųjų įmonių kūrimą, ilgalaikę plėtrą ir 
perdavimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai senėjant, visų pirma 
sportuojant;

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investuoti į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą:

(b) investuoti į švietimą, profesinį mokymą 
ir gamybinę praktiką, įgūdžius, 
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kvalifikaciją ir mokymąsi visą gyvenimą:

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir užtikrinant lygias galimybes 
gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį 
ir vidurinį išsilavinimą;

i) mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir užtikrinant lygias galimybes 
gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį 
ir vidurinį išsilavinimą bei profesinį 
mokymą;

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio 
lygmens mokslo kokybę, veiksmingumą ir 
atvirumą, kad būtų pritraukta daugiau 
studentų ir didėtų pažangumas;

ii) gerinant aukštojo mokslo ir profesinio 
mokymo priemonių kokybę, 
veiksmingumą ir atvirumą, kad būtų 
pritraukta daugiau studentų ir didėtų 
pažangumas;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams;

iii) didinant jaunimo galimybes mokytis 
visą gyvenimą, užtikrinant besimokančio 
jaunimo judumą, ugdant darbo jėgos 
įgūdžius, žinias ir keliant kvalifikaciją ir 
kompetenciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams;

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) remiant kultūros veiklos ir galimybių 
skatinimą rengiant mokymus kultūros, 
meno ir kūrybos srityse;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką ir
socialinių ir kultūros paslaugų įmones;

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) skatinant kūrybiškumą ir naujoves ir 
remiant labai mažas įmones, mažąsias ir 
vidutines įmones kultūros ir kūrybos 
sektoriuose, taip pat tam tiktas 
nevyriausybines organizacijas ir 
kooperatyvus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vib) populiarinant kultūros produktus ir 
sudarant geresnes sąlygas naudotis 
kultūros ir kūrybos galimybėmis; 
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Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
įgyvendinančių užimtumo, švietimo ir 
socialinę politiką, gebėjimus ir sudarant 
sektorių ir teritorinius paktus dėl 
pasirengimo vykdyti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas.

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, visų 
pirma Reglamento (ES) Nr. [...] 
5 straipsnyje numatytų partnerių,
įgyvendinančių jaunimo, užimtumo, 
švietimo, ir profesinio mokymo visą 
gyvenimą socialinę ir kultūros politiką ir 
teritorinius paktus dėl pasirengimo vykdyti 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
reformas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gerinti prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų, tokių technologijų naudojimą 
ir kokybę, didinant skaitmeninį raštingumą, 
investicijas į e. įtrauktį ir e. įgūdžius bei į 
susijusius verslumo įgūdžius;

(b) gerinti prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų, tokių technologijų naudojimą 
ir kokybę, didinant skaitmeninį raštingumą, 
investicijas į e. įtrauktį ir e. įgūdžius bei į 
susijusius verslumo įgūdžius, kuriais taip 
pat skatinama geriau išnaudoti materialųjį 
ir nematerialųjį kultūros paveldą ir turizmo 
kultūros tikslais galimybes;

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) stiprinti mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas, tobulinant 
antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo 
mokslo studijas, rengiant mokslo
darbuotojus ir sukuriant aukštojo mokslo 
įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrų bei įmonių tinklus ir sudarant 

(c) stiprinti mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas, tobulinant 
antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo 
mokslo studijas ir verslumo įgūdžius, 
rengiant tyrėjus, kuriant novatoriškus 
tinklus, pvz., kultūros ir kūrybos 
sektoriuose, ir sukuriant aukštojo mokslo 
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partnerystės susitarimus; įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrų bei įmonių tinklus ir sudarant 
partnerystės susitarimus;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių
konkurencingumą ugdant įmonių ir 
darbuotojų prisitaikymą ir skatinant 
daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą.

(d) gerinti sąlygas labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių tvariai plėtrai ir 
konkurencingumui ugdant įmonių, jų 
vadovų ir darbuotojų gebėjimą prisitaikyti
ir skatinant daugiau investuoti į žmogiškąjį 
kapitalą, įskaitant jaunimo profesinį 
mokymą ir gamybinės praktikos sistemas.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šio reglamento priede nustatyti bendri 
rodikliai ir konkrečios programos rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais.

1. Šio reglamento priede nustatyti bendri 
rodikliai ir konkrečios programos rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais ir apima 
kokybinius veiksnius.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, 
įgyvendinant veiksmų programas gali 

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės ir socialinės ekonomikos 
sektoriuje veikiančios organizacijos, 
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dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 7 
dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi jai 
skirti finansiniai asignavimai.

įgyvendinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 7 
dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi jai 
skirti finansiniai asignavimai.

Pakeitimas 29
Pasiūlymas 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. Siekiant skatinti aktyvų nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimą ir sudaryti
tinkamas galimybes dalyvauti vykdant 
ESF lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai 
socialinės ir kultūrinės 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 30

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, ir imdamosi 
konkrečių tikslinių veiksmų, paminėtų 3 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, 

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, ir imdamosi 
konkrečių tikslinių veiksmų, paminėtų 
3 straipsnio 1 dalies a punkto 
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visų pirma siekdamos padidinti tvarų 
moterų dalyvavimą ir pažangą darbo 
rinkoje, sumažinti darbo rinkos segregaciją 
pagal lytis, kovoti su lyčių stereotipais 
švietimo ir mokymo srityje ir skatinti 
galimybes suderinti vyrų ir moterų darbinį 
ir asmeninį gyvenimą.

iv papunktyje, visų pirma siekdamos 
padidinti tvarų moterų dalyvavimą ir 
pažangą darbo rinkoje ir moterų verslumą, 
sumažinti darbo rinkos segregaciją pagal 
lytis, kovoti su lyčių stereotipais švietimo 
ir mokymo srityje ir skatinti galimybes 
suderinti vyrų ir moterų darbinį ir asmeninį 
gyvenimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 7 
straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto iii 
papunktyje. Tokie veiksmai turi būti skirti 
asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų galimybes 
darbo rinkoje bei sustiprinti socialinę 
įtrauktį ir sumažinti nelygybę gauto 
išsilavinimo ir sveikatos būklės požiūriu, 
įskaitant perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 7 
straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto iii 
papunktyje. Tokie veiksmai turi būti skirti 
asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų galimybes 
darbo rinkoje bei sustiprinti socialinę 
įtrauktį ir sumažinti nelygybę švietimo, 
galimybių dalyvauti kultūriniame 
gyvenime, gauto išsilavinimo ir sveikatos 
būklės požiūriu, įskaitant perėjimą nuo 
institucinių prie bendruomenių slaugos 
paslaugų.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
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poreikius atitinkančias socialinių inovacijų 
temas.

poreikius atitinkančias socialinių inovacijų 
temas, įskaitant su jaunimu ir kultūra 
susijusius klausimus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą.

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis
ir kultūros inovacijomis susijusius 
gebėjimus, visų pirma remdama abipusį 
mokymąsi, tinklų kūrimą, gerosios patirties 
ir metodikų skleidimą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės remia tarptautinį 
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas.

1. Skatindamos kultūrų dialogą ir abipusį 
mokymąsi, valstybės narės remia 
tarptautinį bendradarbiavimą ir taip didina 
ESF lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF lėšomis gali būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 

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

vietos užimtumo, švietimo, įtraukties, 
piliečių dalyvavimo, jaunimo ir sporto
iniciatyvos, taip pat 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, socialiniams ir kultūros
uždaviniams, darantiems poveikį 
partnerystės sutartyje nurodytų miestų 
teritorijoms, spręsti.
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