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Pakeitimas 1
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinė ir 
teritorinė sanglauda yra pagrindinis visų 
ES politikos ir veiklos sričių principas, 
kaip apibrėžta SESV 7 straipsnyje, ir jo 
įgyvendinimas turi būti įtrauktas į SESV 
9 straipsnio nuostatas;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ekonominė,
socialinė ir teritorinė sanglauda yra 
pagrindinis visų ES politikos ir veiklos 
sričių principas, kaip apibrėžta SESV
4 straipsnyje, ir jo įgyvendinimas turi būti 
įtrauktas į SESV 9 straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 2
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinė ir 
teritorinė sanglauda yra pagrindinis visų 
ES politikos ir veiklos sričių principas, 
kaip apibrėžta SESV 7 straipsnyje, ir jo 
įgyvendinimas turi būti įtrauktas į SESV 
9 straipsnio nuostatas;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad socialinė ir
ekonominė bei teritorinė sanglauda yra 
pagrindinis visų ES politikos ir veiklos 
sričių principas, kaip apibrėžta SESV 
7 straipsnyje, ir jo įgyvendinimas turi būti 
įtrauktas į SESV 9 straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 3
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. Mano, kad struktūriniai fondai yra 
pagrindinė priemonė, padėsianti iki galo 
įgyvendinti Bendrijos politikos tikslus. 
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Kiekvienas fondas, net jei jo veikla 
vykdoma taikant koordinuotą politiką, turi 
būti nepriklausomas reguliavimo, 
valdymo ir įgyvendinimo aspektais; tai yra 
būtina konkrečių tikslų įgyvendinimo 
sąlyga ir priemonė, apsauganti nuo 
netinkamo fondų panaudojimo;

Or. it

Pakeitimas 4
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir socialinio Europos 
modelio, kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir darbuotojų 
rengimas užimti naujas darbo vietas 
aplinkos tvarkymo srityje; pažymi, kad tai 
savaime neužtikrins sanglaudos tarp 
skirtingų socialinių grupių ir kad būtina 
taikyti ESF priemones siekiant suderinti 
socialinę ir teritorinę sanglaudą bei 
užtikrinti socialinę įtrauktį; pažymi, kad 
tik tokiu būdu galima įgyvendinti Europos 
socialinį modelį;

Or. de

Pakeitimas 5
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus, pažangus ir 
integracinis ekonomikos augimas, kuris 
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teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir socialinio Europos 
modelio, kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

būtų vienodai paskirstomas teritoriniu ir 
socialiniu pagrindu, regionų vystymosi 
skirtumų mažinimas, taip pat darbo vietų 
kūrimas ir socialinio Europos modelio, 
kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 6
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir socialinio Europos 
modelio, kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

2. pažymi, kad sanglaudos politikos tikslas 
turėtų būti tvarus ekonomikos augimas, 
kuris būtų vienodai paskirstomas teritoriniu 
ir socialiniu pagrindu, taip pat darbo vietų 
kūrimas ir socialinio Europos modelio, 
kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

Or. de

Pakeitimas 7
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir socialinio Europos 
modelio, kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas, gyvenimo kokybės 
gerinimas ir socialinio Europos modelio, 
kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;
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Or. de

Pakeitimas 8
Traian Ungureanu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir socialinio Europos
modelio, kuris yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksnys, 
įgyvendinimas;

2. patvirtina, kad sanglaudos politikos 
tikslas turėtų būti tvarus ekonomikos 
augimas, kuris būtų vienodai paskirstomas 
teritoriniu ir socialiniu pagrindu, taip pat 
darbo vietų kūrimas ir socialinių Europos
modelių, kurie yra sanglaudos ir Europos 
ekonomikos konkurencingumo veiksniai, 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 9
Traian Ungureanu

Nuomonės projektas
2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

patvirtina, kad sanglaudos politika turėtų 
būti taikoma siekiant tvaraus augimo 
visoje ES, taip pat teisingo ir tolygaus 
gerovės paskirstymo skatinant 
konkurenciją ir siekiant sumažinti 
socialinius ir ekonominius ES regionų 
skirtumus,

Or. en

Pakeitimas 10
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad sanglaudos politika yra 
vienas iš ES ekonominės politikos ir 
ilgalaikio strateginio investavimo 
ramsčių;

3. mano, kad sanglaudos politika užtikrina 
paramą sunkesnėje padėtyje esantiems 
regionams ir grupėms, o tai lemia tolygų 
ir darnų Europos Sąjungos vystymąsi; 
pažymi, kad Europos pridėtinės vertės 
esmė yra tai, kad visi gali gauti naudos iš 
ES ekonominės sėkmės; atitinkamai 
palaiko idėją, kad sanglaudos politika turi 
išlikti nepriklausoma ir jai turi būti 
skiriamas didelis finansavimas;

Or. de

Pakeitimas 11
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad sanglaudos politika yra 
vienas iš ES ekonominės politikos ir 
ilgalaikio strateginio investavimo ramsčių;

3. mano, kad sanglaudos politika yra 
vienas iš ES ekonominės politikos ramsčių, 
palankiai veikiančių ilgalaikį strateginį 
investavimą ir socialinę įtrauktį;

Or. fr

Pakeitimas 12
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad sanglaudos politikos 
integracinis požiūris, kurį taikant 
skirtingų sektorių tikslai suderinami su 
potencialiais regionų poreikiais, yra 
vertinga ypatybė, skatinanti šios politikos 
veiksmingumą; todėl jį reikia palaikyti ir 
toliau stiprinti;
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Or. en

Pakeitimas 13
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad ekonomikos ir finansų 
krizės sukelti sunkumai turėtų paskatinti 
Komisiją nedelsiant pateikti ambicingą 
pasiūlymą dėl struktūrinių fondų reformos, 
kuris atitiktų strategijoje „ES 2020“ 
numatytus tikslus, ir kuriame, be kita ko, 
būtų atsižvelgiama į nuomonę, išdėstytą 
Parlamento rezoliucijoje A7–0267/2010;

4. yra įsitikinęs, kad ekonomikos ir finansų 
krizės sukelti sunkumai turėtų paskatinti 
Komisiją nedelsiant pateikti ambicingą 
pasiūlymą dėl struktūrinių fondų peržiūros, 
kuri atitiktų strategijoje „ES 2020“ 
numatytus tikslus, ir kurioje, be kita ko, 
būtų atsižvelgiama į valstybių narių ir 
regionų poreikius ir galimybes bei į
nuomonę, išdėstytą Parlamento 
rezoliucijoje A7–0267/2010;

Or. en

Pakeitimas 14
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. yra įsitikinęs, kad ekonomikos ir finansų 
krizės sukelti sunkumai turėtų paskatinti 
Komisiją nedelsiant pateikti ambicingą 
pasiūlymą dėl struktūrinių fondų reformos, 
kuris atitiktų strategijoje „ES 2020“ 
numatytus tikslus, ir kuriame, be kita ko, 
būtų atsižvelgiama į nuomonę, išdėstytą 
Parlamento rezoliucijoje A7–0267/2010;

4. yra įsitikinęs, kad ekonomikos ir finansų 
krizės sukelti sunkumai turėtų paskatinti 
Komisiją nedelsiant pateikti ambicingą 
pasiūlymą dėl struktūrinių fondų reformos, 
kuris atitiktų strategijoje „ES 2020“ 
numatytus tikslus, kuriame, be kita ko, 
būtų atsižvelgiama į nuomonę, išdėstytą 
Parlamento rezoliucijoje A7–0267/2010, ir 
kuriame būtų ieškoma naujų socialinių 
naujovių politikos bendro finansavimo 
sprendimų;

Or. fr
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Pakeitimas 15
Traian Ungureanu

Nuomonės projektas
4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad taikant sanglaudos politiką 
reikėtų geriau panaudoti jos ekonominį 
aspektą siekiant ją geriau integruoti į 
Europos dabartinę kitų sričių politiką, 
kuria siekiama stiprinti ekonomikos 
augimą kuriant naujas darbo vietas, 
didinant užimtumą ir skatinant 
konkurencinę veiklą;

Or. en

Pakeitimas 16
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikos sritys
turėtų būti glaudžiai susietos ir turėtų 
sudaryti bendrą naują pagrindą, pagrįstą 
tvirta ES politikos sričių ir visų struktūrinių 
fondų sąveika; pabrėžia, kad Europos 
socialinis fondas yra vienintelė konkreti 
priemonė, skirta darbo rinkai ir socialinei 
įtraukčiai skatinti, todėl jis turėtų būti 
stiprinamas;

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos priemonės turėtų 
būti glaudžiai susietos ir turėtų sudaryti 
bendrą naują pagrindą, pagrįstą tvirta ES 
politikos sričių ir visų struktūrinių fondų 
sąveika; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti 
konkrečioms reikmėms pritaikytą paramą 
turi būti numatyti kiekvienos priemonės 
tikslai ir konkrečios jos taikymo taisyklės; 
pabrėžia, kad Europos socialinis fondas 
yra vienintelė konkreti priemonė, skirta 
darbo rinkai ir socialinei įtraukčiai skatinti,
ir kad socialinę įtrauktį būtina stiprinti 
siekiant strategijos „ES 2020“ tikslų; 
mano, kad gerai, jog ERPF ir ESF iš 
dalies dubliuojasi, kadangi, viena vertus, 
paprasčiau naudoti fondų lėšas, ypač 
vietiniams integruotiems projektams, ir, 
antra vertus, stiprinama sąveika;
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Or. de

Pakeitimas 17
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos
politikos sritys turėtų būti glaudžiai 
susietos ir turėtų sudaryti bendrą naują 
pagrindą, pagrįstą tvirta ES politikos 
sričių ir visų struktūrinių fondų sąveika; 
pabrėžia, kad Europos socialinis fondas yra
vienintelė konkreti priemonė, skirta darbo 
rinkai ir socialinei įtraukčiai skatinti, todėl 
jis turėtų būti stiprinamas;

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“ ES
sanglaudos politika ir jos priemonės turėtų 
būti glaudžiai susietos su bendru nauju 
pagrindu, pagrįstu tvirta ES politikos 
sričių sąveika; pabrėžia, kad Europos 
socialinis fondas yra pagrindinė priemonė, 
skirta darbo rinkai ir socialinei įtraukčiai 
skatinti, todėl jis turėtų būti stiprinamas;

Or. en

Pakeitimas 18
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikos sritys 
turėtų būti glaudžiai susietos ir turėtų 
sudaryti bendrą naują pagrindą, pagrįstą 
tvirta ES politikos sričių ir visų struktūrinių 
fondų sąveika; pabrėžia, kad Europos 
socialinis fondas yra vienintelė konkreti 
priemonė, skirta darbo rinkai ir socialinei 
įtraukčiai skatinti, todėl jis turėtų būti 
stiprinamas;

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikos sritys 
turėtų būti glaudžiai susietos ir turėtų 
sudaryti bendrą naują pagrindą, pagrįstą 
tvirta ES politikos sričių ir visų struktūrinių 
fondų sąveika; pabrėžia, kad Europos 
socialinis fondas yra pagrindinė konkreti 
priemonė, skirta darbo rinkai ir socialinei 
įtraukčiai skatinti, todėl, siekiant padidinti 
jo veiklos veiksmingumą, reikia užtikrinti 
tvirtesnę sąveiką su ERPF;

Or. en
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Pakeitimas 19
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikos sritys 
turėtų būti glaudžiai susietos ir turėtų 
sudaryti bendrą naują pagrindą, pagrįstą 
tvirta ES politikos sričių ir visų struktūrinių 
fondų sąveika; pabrėžia, kad Europos 
socialinis fondas yra vienintelė konkreti 
priemonė, skirta darbo rinkai ir socialinei 
įtraukčiai skatinti, todėl jis turėtų būti 
stiprinamas;

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, socialinės 
ir teritorinės sanglaudos politikos sritys 
turėtų būti glaudžiai susietos ir turėtų 
sudaryti bendrą naują pagrindą, pagrįstą 
tvirta ES politikos sričių ir visų struktūrinių 
fondų sąveika; pabrėžia, kad Europos 
socialinis fondas yra vienintelė konkreti 
priemonė, skirta darbo rinkai ir socialinei 
įtraukčiai skatinti, kaip nurodyta SESV 
162 straipsnyje, todėl jis turėtų būti 
stiprinamas;

Or. it

Pakeitimas 20
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. mano, kad siekiant sėkmingai 
įgyvendinti strategiją „ES 2020“, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos 
politikos sritys turėtų būti glaudžiai 
susietos ir turėtų sudaryti bendrą naują 
pagrindą, pagrįstą tvirta ES politikos 
sričių ir visų struktūrinių fondų sąveika; 
pabrėžia, kad Europos socialinis fondas 
yra vienintelė konkreti priemonė, skirta 
darbo rinkai ir socialinei įtraukčiai 
skatinti, todėl jis turėtų būti stiprinamas;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. fr
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Pakeitimas 21
Traian Ungureanu

Nuomonės projektas
5 dalies pirma pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad turint omenyje neigiamas 
ekonomikos ir finansų krizės pasekmes, 
dėl kurių padidėjo regioniniai skirtumai, 
perskirsčius biudžetą galėtų būti kuriami 
mažesni ir kryptingesnio naudojimo 
fondai. Tokiu būdu, greitai reaguojant į 
regionines problemas ir trūkumus, būtų 
padidintas fondų veiksmingumas 
regionuose ir būtų papildomi esami 
fondai;

Or. en

Pakeitimas 22
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti į kompetencijos 
kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą ir 
profesinį persikvalifikavimą, taip pat į 
gerai veikiančią darbo rinką ir socialinių 
sąlygų užtikrinimą; tokiu būdu Europoje 
būtų skatinamas augimas, produktyvumas 
ir užimtumo didėjimas;

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti ne tik į 
kompetencijos kėlimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir profesinį persikvalifikavimą, 
taip pat į gerai veikiančią darbo rinką ir 
socialinių sąlygų užtikrinimą, bet ir į kovos 
su skurdu ir socialinės įtraukties 
priemones;

Or. de

Pakeitimas 23
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti į kompetencijos 
kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą ir 
profesinį persikvalifikavimą, taip pat į 
gerai veikiančią darbo rinką ir socialinių 
sąlygų užtikrinimą; tokiu būdu Europoje 
būtų skatinamas augimas, produktyvumas 
ir užimtumo didėjimas;

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti į kompetencijos 
kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą
atsižvelgiant į naujus poreikius, susijusius 
su aplinka, klimato kaita ir tvariu 
vystymusi, ir profesinį persikvalifikavimą, 
taip pat į gerai veikiančią darbo rinką ir 
socialinių sąlygų užtikrinimą, mokslinius 
tyrimus ir naujoves siekiant lengviau 
pereiti prie tvarios ekologiškos 
ekonomikos; tokiu būdu Europoje būtų 
skatinamas augimas, produktyvumas ir 
užimtumo didėjimas;

Or. ro

Pakeitimas 24
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti į kompetencijos 
kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą ir 
profesinį persikvalifikavimą, taip pat į 
gerai veikiančią darbo rinką ir socialinių 
sąlygų užtikrinimą; tokiu būdu Europoje 
būtų skatinamas augimas, produktyvumas 
ir užimtumo didėjimas;

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma siekti sudaryti daugiau 
įsidarbinimo galimybių, investuoti į 
kompetencijos kėlimą, mokymąsi visą 
gyvenimą ir profesinį persikvalifikavimą, 
taip pat į gerai veikiančią darbo rinką ir 
socialinių sąlygų užtikrinimą; tokiu būdu 
Europoje būtų skatinamas augimas, 
produktyvumas ir užimtumo didėjimas;

Or. en

Pakeitimas 25
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Nuomonės projektas
6 dalis



PE454.559v01-00 14/24 AM\851377LT.doc

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti į kompetencijos 
kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą ir 
profesinį persikvalifikavimą, taip pat į 
gerai veikiančią darbo rinką ir socialinių 
sąlygų užtikrinimą; tokiu būdu Europoje 
būtų skatinamas augimas, produktyvumas 
ir užimtumo didėjimas;

6. mano, jog siekiant užtikrinti, kad ESF 
lėšos būtų panaudotos veiksmingai, reikėtų 
visų pirma investuoti į kompetencijos 
kėlimą, mokymąsi visą gyvenimą ir 
profesinį persikvalifikavimą, taip pat į 
gerai veikiančią darbo rinką ir socialinių 
sąlygų užtikrinimą; tokiu būdu Europoje 
būtų skatinamas augimas, produktyvumas, 
tinkamas atlyginimas už darbą, gyvenimo 
kokybė ir užimtumo didėjimas;

Or. de

Pakeitimas 26
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad ESF, kaip pagalbinė 
mokymosi visą gyvenimą, gebėjimų 
įgijimo ir profesijos keitimo priemonė, 
turėtų būti laikomas itin svarbiu (tačiau 
kol kas nepakankamai naudojamu) 
šaltiniu siekiant skatinti visapusį ir 
veiksmingą augimą ir žiniomis 
grindžiamą konkurencingumą Europoje;

Or. it

Pakeitimas 27
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad ESF ne tik bendrai 
prisideda prie strategijos „ES 2020“ tikslų 
siekimo, bet ir yra pagrindinė ES 
projektų, skirtų dviem konkretiems šios 
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strategijos tikslams įgyvendinti – iki 
75 proc. padidinti užimtumo lygį 20–64 
metų asmenų amžiaus grupėje ir daugiau 
kaip 20 milijonų žmonių padėti atsikratyti 
skurdo – finansavimo priemonė;

Or. it

Pakeitimas 28
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją padidinti Europos 
socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį
atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
ESF veiktų pagal nustatytą reglamentą ir 
kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų 
grindžiamas bendromis priemonių, 
kuriomis būtų skatinama sanglauda,
įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo 
taisyklių;

7. ragina Komisiją suteikti Europos 
socialiniam fondui tinkamą vaidmenį
atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą siekiant, kad būtų geriau vykdomos 
integruotos priemonės; mano, jog svarbu 
užtikrinti, kad ESF veiktų pagal nustatytą 
reglamentą ir kad turėtų strateginį 
pagrindą, kuris būtų grindžiamas 
bendromis sanglaudos ir struktūrinių 
fondų įgyvendinimo nuostatomis, ir kad 
tuo pat metu liktų galioti lankstūs 
susitarimai, suderinti su specialiomis 
priemonėmis, finansuojamomis iš kitų 
fondų; pabrėžia, kad Komisija turėtų 
parengti aiškias ir paprastas taisykles, 
kurias taikant būtų galima koordinuočiau 
naudoti ERPF ir ESF lėšas;

Or. en

Pakeitimas 29
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją padidinti Europos
socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį

7. ragina Komisiją sustiprinti Europos
socialinio fondo vaidmenį atsižvelgiant į 
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atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
ESF veiktų pagal nustatytą reglamentą ir 
kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų 
grindžiamas bendromis priemonių, 
kuriomis būtų skatinama sanglauda, 
įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo 
taisyklių;

būsimą struktūrinių fondų formą; mano, 
jog svarbu užtikrinti, kad ESF veiktų pagal 
nustatytą reglamentą ir kad turėtų strateginį 
pagrindą, kuris būtų grindžiamas 
bendromis sanglaudos politikos
nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 30
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją padidinti Europos 
socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį 
atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
ESF veiktų pagal nustatytą reglamentą ir 
kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų 
grindžiamas bendromis priemonių, 
kuriomis būtų skatinama sanglauda, 
įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo 
taisyklių;

7. ragina Komisiją padidinti Europos 
socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį 
atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
ESF veiktų pagal nustatytą reglamentą ir 
kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų 
grindžiamas bendromis priemonių, 
kuriomis būtų skatinama sanglauda, 
įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo 
taisyklių; ragina Komisiją ieškoti 
galimybių ateityje padidinti ESF veiklos 
programos finansavimą;

Or. de

Pakeitimas 31
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Komisiją padidinti Europos 
socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį 

7. ragina Komisiją padidinti Europos 
socialiniam fondui skiriamą lėšų dalį 
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atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
ESF veiktų pagal nustatytą reglamentą ir 
kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų 
grindžiamas bendromis priemonių, 
kuriomis būtų skatinama sanglauda, 
įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo 
taisyklių;

atsižvelgiant į būsimą struktūrinių fondų 
formą; mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
ESF veiktų pagal nustatytą reglamentą ir 
kad turėtų strateginį pagrindą, kuris būtų 
grindžiamas bendromis priemonių, 
kuriomis būtų skatinama sanglauda, 
įgyvendinimo nuostatomis, ir kad tuo pat 
metu laikytųsi savų veiklos ir finansavimo 
taisyklių; iš patirties žinoma, kad kartu 
įgyvendinant ESF ir ERPF, panaudojus 
iki 10 proc. ESF lėšų, buvo gauta 
sėkmingų ir tvarių rezultatų, todėl šią 
lanksčią tvarką būtina taikyti toliau;

Or. de

Pakeitimas 32
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad žmogiškųjų išteklių 
ugdymas ir geresnis informacijos 
skleidimas yra būtinos sėkmingo fondų 
lėšų panaudojimo ir tinkamo įvairių 
projektų įgyvendinimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 33
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. mano, kad darbuotojų gebėjimus 
svarbu priderinti prie darbo rinkos 
poreikių ir kad mokymosi visą gyvenimą 
programos turi būti orientuotos į ateities 
darbo vietas ir įgūdžius, kurių prireiks 
greitai besiformuojančioje žinių 
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visuomenėje; 

Or. en

Pakeitimas 34
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. atkreipia dėmesį į Europos regioninės 
plėtros fondo vaidmenį veiksmingai 
panaudojant Europos socialinio fondo 
lėšas turint mintyje tai, kad už sąlygų 
sukūrimą, kaip antai tinkamos 
infrastruktūros ir deramo prieinamumo, 
be kurių nebūtų veiksmingos su 
užimtumu susijusios investicijos, 
atsakingas ERPF;

Or. en

Pakeitimas 35
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai, 
gebantys suderinti strateginius tikslus su 
konkrečiais teritoriniais poreikiais ir 
palaikyti struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai;
pabrėžia, kad formuluojant politinius 
tikslus turi būti deramai atsižvelgiama į 
vietinius ir regioninius poreikius;

Or. de
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Pakeitimas 36
Elisabeth Schroedter

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai, 
gebantys suderinti strateginius tikslus su 
konkrečiais teritoriniais poreikiais ir 
palaikyti struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai,
socialiniai partneriai, patarėjai lyčių 
klausimais ir nevyriausybinės 
organizacijos, gebantys suderinti 
strateginius tikslus su konkrečiais 
teritoriniais poreikiais ir palaikyti 
struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

Or. de

Pakeitimas 37
Rovana Plumb

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai, 
gebantys suderinti strateginius tikslus su 
konkrečiais teritoriniais poreikiais ir 
palaikyti struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai, 
gebantys suderinti strateginius tikslus su 
konkrečiais teritoriniais poreikiais ir 
palaikyti struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis, ypač daug 
dėmesio skiriant santykiams su 
finansinėmis institucijomis ir bankais;

Or. ro
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Pakeitimas 38
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas ir piliečius ir mano, kad naujoji 
fondų lėšų naudojimo strategija būtų 
veiksmingesnė, jei ją padėtų formuoti 
regioninės ir vietos valdžios atstovai, 
gebantys suderinti strateginius tikslus su 
konkrečiais teritoriniais poreikiais ir 
palaikyti struktūrinį dialogą su visomis 
suinteresuotomis šalimis;

8. pripažįsta, kad ekonomikos ir finansų 
krizė nevienodai paveikė atskiras ES 
teritorijas, socialines grupes ir piliečius bei
mano, kad naujoji fondų lėšų naudojimo 
strategija būtų veiksmingesnė, jei ją padėtų 
formuoti regioninės ir vietos valdžios 
atstovai, gebantys suderinti strateginius 
tikslus su konkrečiais teritoriniais 
poreikiais ir palaikyti struktūrinį dialogą su 
visomis suinteresuotomis šalimis;

Or. de

Pakeitimas 39
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. mano, kad siekiant veiksmingiau 
panaudoti fondų lėšas itin svarbu suteikti 
socialiniams partneriams galimybę 
aktyviai dalyvauti, t. y. užtikrinti, kad 
vyktų nepertraukiamas socialinis ir 
teritorinis dialogas;

Or. it

Pakeitimas 40
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
8 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8b. pabrėžia, kad ekonomikos ir finansų 
krizė dar labiau padidino neatidėliotiną 
poreikį taikyti priemones sektoriams, 
kuriuos remia Europos socialinis fondas, 
ypač daug dėmesio skiriant užimtumui, 
profesijos keitimui, socialinei įtraukčiai ir 
skurdo mažinimui;

Or. it

Pakeitimas 41
Tamás Deutsch

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų peržiūros projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės ir vertinimo sistemą ir padidinti 
ES sanglaudos politikos skaidrumą ir 
matomumą.

Or. en

Pakeitimas 42
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, ypač turint 
mintyje tai, kad nepanaudojama didelė 
dalis ES numatytų lėšų, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
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skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.

Or. it

Pakeitimas 43
Pervenche Berès

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas užtikrinant,
kad jais pasinaudoti galėtų ir mažos 
įmonės, pagerinti kontrolės sistemą ir 
padidinti fondų lėšų skyrimo skaidrumą 
siekiant, kad ES sanglaudos politika būtų 
matomesnė.

Or. fr

Pakeitimas 44
Nadja Hirsch

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.
Rengiant šią reformą visų pirma reikia 
siekti, kad jos nuostatos būtų palankios 
vartotojui, kad būtų užtikrinama, jog 
galutiniai gavėjai greičiau gautų 
patvirtintas lėšas ir nesusidurtų su pinigų 
srautų problemomis laukdamos, kol 
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valstybės narės perves fondų lėšas;

Or. de

Pakeitimas 45
Danuta Jazłowiecka

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. ragina Komisiją pateikti struktūrinių 
fondų reformos projektą; jos tikslas būtų 
gerokai supaprastinti procedūras ir fondo 
lėšų panaudojimo nuostatas, pagerinti 
kontrolės sistemą ir padidinti fondų lėšų 
skyrimo skaidrumą siekiant, kad ES 
sanglaudos politika būtų matomesnė.

9. (Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)

Or. en

Pakeitimas 46
Sergio Gaetano Cofferati

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina diegti paskatas siekiant 
užtikrinti teigiamus rezultatus ir mano, 
kad skiriant lėšas projektams kiekvienam 
iš jų turi būti numatyti aiškūs ir 
pamatuojami tikslai, atitinkantys fondų 
politikos nuostatas, kad būtų galima 
tiksliau įvertinti jų veiklą;

Or. it

Pakeitimas 47
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. siekiant užtikrinti, kad visuomenė 
tinkamai informuojama, ragina taikyti 
vieno langelio principą teikiant praktinius 
nurodymus, informaciją ir patarimus 
suinteresuotiems asmenims; ragina 
atkreipti visuomenės dėmesį į šį pokytį, 
kuriuo supaprastinama informacijos 
teikimo tvarka ir kuriuo siekiama, kad 
būtų reikalaujama pateikti tik pačią 
būtiniausią informaciją;

Or. fr


