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Pakeitimas 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos
socialinių pokyčių ir inovacijų programos

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos
socialinės pažangos, solidarumo, 
užimtumo ir inovacijų programos

Or. en

Pakeitimas 127
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos
socialinių pokyčių ir inovacijų programos

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos
užimtumo, socialinės pažangos ir 
inovacijų programos

Or. fr

Pakeitimas 128
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Europos Sąjungos

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos
socialinės pažangos ir inovacijų 
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socialinių pokyčių ir inovacijų programos programos

Or. de

Pakeitimas 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Komisijos komunikatą
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“4, 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio jų 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir 
inovacijų programa (toliau – programa), 
pagal kurią bus tęsiama ir plėtojama veikla, 
vykdyta remiantis 2006 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“5, 2011 m. balandžio 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje6 ir 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 
2003/8/EB, įgyvendinančiu reglamentą 
Nr. 1612/1968 dėl laisvų darbo vietų 
užėmimo ir darbo prašymų7 ir 2010 m. 
kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 283/2010/ES, nustatančiu 
Europos užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę
„Progress“8 (toliau – „Progress“);

(1) pagal Komisijos komunikatą
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“4, 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio jų 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinės pažangos, 
solidarumo, užimtumo ir inovacijų 
programa (toliau – programa), pagal kurią 
bus tęsiama ir plėtojama veikla, vykdyta 
remiantis 2006 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“5, 2011 m. balandžio 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje6, 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 
2003/8/EB, įgyvendinančiu reglamentą 
Nr. 1612/1968 dėl laisvų darbo vietų 
užėmimo ir darbo prašymų7, ir 2010 m. 
kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 283/2010/ES, nustatančiu 
Europos užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę
„Progress“8 (toliau – „Progress“);

Or. en
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Pakeitimas 130
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Komisijos komunikatą
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“4 , 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio jų 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir 
inovacijų programa (toliau – programa), 
pagal kurią bus tęsiama ir plėtojama veikla, 
vykdyta remiantis 2006 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“5, 2011 m. balandžio 5 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje6 ir 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 
2003/8/EB, įgyvendinančiu reglamentą Nr. 
1612/1968 dėl laisvų darbo vietų užėmimo 
ir darbo prašymų7 ir 2010 m. kovo 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 283/2010/ES, nustatančiu Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“
(toliau – „Progress“);

(1) pagal Komisijos komunikatą
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“4, 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio jų 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos užimtumo, socialinės 
pažangos ir inovacijų programa (toliau –
programa), pagal kurią bus tęsiama ir 
plėtojama veikla, vykdyta remiantis 
2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 1672/2006/EB, 
nustatančiu Bendrijos užimtumo ir 
socialinio solidarumo programą
„Progress“5, 2011 m. balandžio 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo darbuotojų 
judėjimo Sąjungoje6, 2002 m. gruodžio 
23 d. Komisijos sprendimu 2003/8/EB, 
įgyvendinančiu reglamentą Nr. 1612/1968 
dėl laisvų darbo vietų užėmimo ir darbo 
prašymų7, ir 2010 m. kovo 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 283/2010/ES, nustatančiu Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“
(toliau – „Progress“);

Or. fr

Pakeitimas 131
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Komisijos komunikatą
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“4 , 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio jų 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir 
inovacijų programa (toliau – programa), 
pagal kurią bus tęsiama ir plėtojama veikla, 
vykdyta remiantis 2006 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“5, 2011 m. balandžio 5 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje6 ir 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 
2003/8/EB, įgyvendinančiu reglamentą Nr. 
1612/1968 dėl laisvų darbo vietų užėmimo 
ir darbo prašymų7 ir 2010 m. kovo 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 283/2010/ES, nustatančiu Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę
„Progress“8 (toliau – „Progress“);

(1) pagal Komisijos komunikatą
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“4, 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio jų 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinės pažangos ir 
inovacijų programa (toliau – programa), 
pagal kurią bus tęsiama ir plėtojama veikla, 
vykdyta remiantis 2006 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“5, 2011 m. balandžio 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje6, 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 
2003/8/EB, įgyvendinančiu reglamentą 
Nr. 1612/1968 dėl laisvų darbo vietų 
užėmimo ir darbo prašymų7, ir 2010 m. 
kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 283/2010/ES, nustatančiu 
Europos užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę
„Progress“8 (toliau – „Progress“);

Or. en

Pakeitimas 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 
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politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų palengvinti strategijos
„Europa 2020“ integruotųjų gairių, visų 
pirma 7-osios, 8-osios ir 10-osios gairių, 
taikymą ir padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, visų pirma Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planą, 
Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę ir iniciatyvą „Judus 
jaunimas“;

politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų padėti pasiekti strategijos
„Europa 2020“ tikslus, visų pirma skurdo 
mažinimo ir užimtumo tikslus;

Or. en

Pakeitimas 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 
politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų palengvinti strategijos
„Europa 2020“ integruotųjų gairių, visų 
pirma 7-osios, 8-osios ir 10-osios gairių, 
taikymą ir padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, visų pirma Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planą, Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę 
ir iniciatyvą „Judus jaunimas“;

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 
politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų palengvinti strategijos
„Europa 2020“ integruotųjų gairių, visų 
pirma 7-osios, 8-osios ir 10-osios gairių, 
taikymą ir padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, visų pirma Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planą, Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę 
ir iniciatyvą „Judus jaunimas“, taip pat 
jaunimo galimybių iniciatyvą;

Or. en
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Pakeitimas 134
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone 
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos 
priežiūros lūkesčiams tenkinti.
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos atitinkamų politikos sričių 
socialinės inovacijos viešajame, 
privačiajame ir trečiajame sektoriuose.
Programa visų pirma turėtų padėti, imantis 
socialinio eksperimentavimo, nustatyti, 
vertinti ir plėtoti novatoriškus sprendimus 
bei praktiką siekiant teikti veiksmingesnę 
pagalbą valstybėms narėms, 
pertvarkančioms savo darbo rinkas ir 
socialinės apsaugos politiką. Be to, 
programa turėtų būti skatinama tarptautinė 
viešojo, privačiojo ir trečiojo sektoriaus 
subjektų partnerystė bei tinklai ir remiamas 
jų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant 
naujus metodus būtiniausiems socialiniams 
poreikiams tenkinti ir socialinėms 
problemoms spręsti;

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone 
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos
priežiūros lūkesčiams tenkinti.
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos atitinkamų politikos sričių 
socialinės inovacijos, kurioms reikia skirti 
daugiau dėmesio, kaip antai kovai su 
skurdu ir socialine atskirtimi, socialinės 
įtraukties skatinimui ir socialiai remtinų 
žmonių prieigos prie sveikatos priežiūros 
ir lavinimo gerinimui, viešajame, 
privačiajame ir trečiajame sektoriuose.
Programa visų pirma turėtų padėti, imantis 
socialinio eksperimentavimo, nustatyti, 
vertinti ir plėtoti novatoriškus sprendimus 
bei praktiką siekiant teikti veiksmingesnę 
pagalbą valstybėms narėms, 
pertvarkančioms savo darbo rinkas ir 
socialinės apsaugos politiką. Be to, 
programa turėtų būti skatinama tarptautinė 
viešojo, privačiojo ir trečiojo sektoriaus 
subjektų partnerystė bei tinklai ir remiamas 
jų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant 
naujus metodus būtiniausiems socialiniams 
poreikiams tenkinti ir socialinėms 
problemoms spręsti;
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Or. fr

Pakeitimas 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone 
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos 
priežiūros lūkesčiams tenkinti.
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos atitinkamų politikos sričių 
socialinės inovacijos viešajame, 
privačiajame ir trečiajame sektoriuose.
Programa visų pirma turėtų padėti, imantis 
socialinio eksperimentavimo, nustatyti, 
vertinti ir plėtoti novatoriškus sprendimus 
bei praktiką siekiant teikti veiksmingesnę 
pagalbą valstybėms narėms, 
pertvarkančioms savo darbo rinkas ir 
socialinės apsaugos politiką. Be to, 
programa turėtų būti skatinama tarptautinė 
viešojo, privačiojo ir trečiojo sektoriaus 
subjektų partnerystė bei tinklai ir remiamas 
jų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant 
naujus metodus būtiniausiems socialiniams 
poreikiams tenkinti ir socialinėms 
problemoms spręsti;

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos 
priežiūros lūkesčiams tenkinti.
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos atitinkamų politikos sričių 
socialinės inovacijos viešajame, 
privačiajame ir trečiajame sektoriuose.
Programa visų pirma turėtų padėti, imantis 
socialinio eksperimentavimo, nustatyti, 
vertinti ir plėtoti novatoriškus sprendimus 
bei jų praktinį įgyvendinimą siekiant teikti 
veiksmingesnę pagalbą valstybėms narėms, 
pertvarkančioms savo darbo rinkas ir 
socialinės apsaugos politiką. Be to, 
programa turėtų būti skatinama tarptautinė 
viešojo, privačiojo ir trečiojo sektoriaus 
subjektų partnerystė bei tinklai ir remiamas 
jų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant 
naujus metodus būtiniausiems socialiniams 
poreikiams tenkinti ir socialinėms 
problemoms spręsti;

Or. en
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Pakeitimas 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant pažangos tvaraus vystymosi 
srityje socialiniu ir aplinkos apsaugos 
požiūriu Europoje reikės numatyti ir 
ugdyti naujus įgūdžius ir gebėjimus, 
gerinti darbo vietų kūrimo sąlygas, 
užimtumo kokybę ir darbo sąlygas 
suteikiant mokymų, darbo rinkos ir 
socialinės politikos keitimo galimybę, kad 
pramonė ir paslaugų rinka galėtų keistis 
ta kryptimi. Todėl programa turėtų 
skatinti tvarių „žalių“ ir „baltų“ aukštos 
kokybės darbo vietų kūrimą ir atitinkamų 
naujų įgūdžių ir gebėjimų numatymą ir 
ugdymą susiejant užimtumą ir socialinę 
politiką su pramonės ir struktūrine 
politika ir remiant perėjimą prie 
efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos. Ypač šia programa turėtų 
būti skatinama ieškoti naujų darbo vietų 
kūrimo potencialo įgyvendinant viešojo 
sektoriaus ekologiškas ir socialines 
investicijas ir vietines bei regionines 
užimtumo programas;

Or. en

Pakeitimas 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) programoje ypač didelis dėmesys 
turėtų būti skiriamas teritoriniam 
nedarbo, skurdo ir atskirties aspektui, 
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ypač didėjančiai regionų nelygybei ir 
nelygybei jų viduje, kaimo vietovių ir 
miestų nelygybei ir nelygybei miestuose;

Or. en

Pakeitimas 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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“,
įgyvendinant programą 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 
taip pat turėtų būti mažinama
administracinė našta paramos gavėjams. 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.
Galiausiai, programa turėtų garantuoti tam 
tikrą biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet būtų
skiriama lėšų;

Or. en
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Pakeitimas 139
Jan Kozłowski

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“,
įgyvendinant programą 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
mažiems, vidutinės apimties ir dideliems 
projektams, turintiems aiškios papildomos 
naudos ES, tuo pat metu išlaikant 
mažiausią įmanomą administracinę naštą
tiek paramos gavėjams, tiek Komisijai. Be 
to, reikėtų plačiau taikyti supaprastintus 
išlaidų metodus (vienkartinės sumos ir 
fiksuoto dydžio finansavimas), ypač 
įgyvendinant judumo programas.
Mikrofinansų teikėjams programa turėtų
veikti pagal vieno langelio principą
finansuojant mikrokreditus, skatinant 
gebėjimus ir teikiant techninę pagalbą.
Galiausiai, programa turėtų garantuoti tam 
tikrą biudžetinį lankstumą, suteikiant 
galimybę perkelti asignavimus iš vienos 
programos srities į kitą;

Or. pl

Pakeitimas 140
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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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, 
inovatyviai ir lanksčiai 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,
sumažinta administracinė našta ir viską 
būtų paprasčiau ir aiškiau tvarkyti tiek 
paramos gavėjams, tiek Komisijai. Be to, 
reikėtų plačiau taikyti supaprastintus 
išlaidų metodus (vienkartinės sumos ir 
fiksuoto dydžio finansavimas), ypač 
įgyvendinant tikslines judumo programas.
Mikrofinansų teikėjams ir socialinėms 
įmonėms programa turėtų užtikrinti vieno 
langelio principo taikymą teikiant 
pakankamo dydžio finansavimą 
mikrokreditams, finansuojant socialinį 
verslumą, palengvinant prieigą prie 
paskolų, stiprinant jų gebėjimus ir teikiant 
techninę pagalbą. Galiausiai, programa 
turėtų garantuoti tam tikrą biudžetinį 
lankstumą, kad būtų galima reaguoti į 
politinius prioritetus, kuriuos nustato 
Komisija, pasitarusi su valstybėmis 
narėmis ir Parlamentu. Tam turėtų būti 
sudarytas rezervas, kurio didžiausia suma 
bus numatyta vėliau, į kurį kasmet būtų
skiriama lėšų;

Or. fr

Pakeitimas 141
Konstantinos Poupakis
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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“,
įgyvendinant programą 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, ir tuo pat metu būtų užtikrintas 
procedūrų skaidrumas. Be to, reikėtų 
plačiau taikyti supaprastintus išlaidų
nustatymo 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.
Galiausiai, programa turėtų garantuoti tam 
tikrą biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet būtų
skiriama lėšų;

Or. el

Pakeitimas 142
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal strategiją „Europa 2020“, (5) pagal strategiją „Europa 2020“, 
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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;

programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti tvarų 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). Mikrofinansų teikėjams
bendrijos lygmeniu programa turėtų veikti 
pagal vieno langelio principą 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 būtų
skiriama lėšų;

Or. en

Pakeitimas 143
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos užimtumo ir socialinė politika 
turėtų būti formuojama remiantis tvirtu 
analitiniu pagrindu. Turint tokį žinių fondą, 
nacionalinės priemonės įgytų daugiau 
vertės, nes jos būtų vertinamos visos 
Sąjungos kontekste, būtų galima lyginti 
renkamus duomenis, kurti statistikos 
priemones bei metodus ir rengti bendrus 
rodiklius siekiant nuodugniai išsiaiškinti 

(6) Sąjungos užimtumo ir socialinė politika 
turėtų būti formuojama remiantis tvirtu 
analitiniu pagrindu. Turint tokį žinių fondą, 
nacionalinės priemonės įgytų daugiau 
vertės, nes jos būtų vertinamos visos 
Sąjungos kontekste, būtų galima lyginti 
renkamus duomenis, kurti statistikos 
priemones bei metodus ir rengti bendrus 
rodiklius siekiant nuodugniai išsiaiškinti 
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užimtumo ir socialinės politikos padėtį bei 
darbo sąlygas visoje Sąjungoje ir užtikrinti, 
kad būtų atliekamas kokybiškas programų 
ir politikos krypčių tinkamumo bei 
veiksmingumo vertinimas;

užimtumo ir socialinės politikos padėtį bei 
darbo sąlygas visoje Sąjungoje ir užtikrinti, 
kad būtų atliekamas kokybiškas programų 
ir politikos krypčių tinkamumo bei 
veiksmingumo vertinimas siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų;

Or. el

Pakeitimas 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos užimtumo ir socialinė politika 
turėtų būti formuojama remiantis tvirtu 
analitiniu pagrindu. Turint tokį žinių fondą, 
nacionalinės priemonės įgytų daugiau 
vertės, nes jos būtų vertinamos visos 
Sąjungos kontekste, būtų galima lyginti 
renkamus duomenis, kurti statistikos 
priemones bei metodus ir rengti bendrus 
rodiklius siekiant nuodugniai išsiaiškinti 
užimtumo ir socialinės politikos padėtį bei 
darbo sąlygas visoje Sąjungoje ir užtikrinti, 
kad būtų atliekamas kokybiškas programų 
ir politikos krypčių tinkamumo bei 
veiksmingumo vertinimas;

(6) Sąjungos užimtumo ir socialinė politika 
turėtų būti formuojama remiantis tvirtu 
analitiniu pagrindu, ypač atsižvelgiant į 
krizės poveikį. Turint tokį žinių fondą, 
nacionalinės priemonės įgytų daugiau 
vertės, nes jos būtų vertinamos visos 
Sąjungos kontekste, būtų galima lyginti 
renkamus duomenis, kurti statistikos 
priemones bei metodus ir rengti bendrus 
rodiklius siekiant nuodugniai išsiaiškinti 
užimtumo ir socialinės politikos padėtį bei 
darbo sąlygas visoje Sąjungoje ir užtikrinti, 
kad būtų atliekamas kokybiškas programų 
ir politikos krypčių tinkamumo bei 
veiksmingumo vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 145
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjunga turi išskirtinių galimybių 
sukurti Sąjungos programą, pagal kurią 
vyktų valstybių narių mainai ir abipusis 
mokymasis užimtumo ir socialinės 
politikos srityse. Žinios apie kitų šalių 
vykdomą politiką plečia politikos 
formuotojų pasirinkimo galimybes, skatina
kurti naujas politikos kryptis ir 
nacionalines reformas.

(7) Sąjunga turi išskirtinių galimybių 
sukurti Sąjungos programą, pagal kurią
socialinio eksperimento principu vyktų 
valstybių narių mainai ir abipusis 
mokymasis vietos, regionų ir nacionaliniu 
lygmenimis užimtumo ir socialinės 
politikos srityse (dėl socialinės įtraukties, 
neužtikrinto darbo, sveikatos priežiūros ir 
kt. klausimų). Žinios apie kitų šalių 
vykdomą politiką plečia politikos 
formuotojų pasirinkimo galimybes,
suteikia pagrindą kurti naujas politikos 
kryptis ir vykdyti nacionalines reformas.

Or. fr

Pakeitimas 146
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjunga turi išskirtinių galimybių 
sukurti Sąjungos programą, pagal kurią 
vyktų valstybių narių mainai ir abipusis 
mokymasis užimtumo ir socialinės 
politikos srityse. Kai yra žinių apie kitų 
šalių vykdomą politiką ir jos rezultatus, 
politikos formuotojai turi daugiau 
galimybių rinktis, skatinamos naujos 
politikos kryptys ir nacionalinės reformos;

(7) Sąjunga turi išskirtinių galimybių 
sukurti Sąjungos programą, pagal kurią 
vyktų valstybių narių mainai ir abipusis 
mokymasis užimtumo, socialinės 
apsaugos, socialinės įtraukties ir
socialinio verslumo srityse. Kai yra žinių 
apie kitų šalių vykdomą politiką ir jos 
rezultatus, politikos formuotojai turi 
daugiau galimybių rinktis, skatinamos 
naujos politikos kryptys ir nacionalinės 
reformos;

Or. de

Pakeitimas 147
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pastangos užtikrinti būtiniausių 
standartų taikymą ir nuolatinį darbo sąlygų 
Sąjungoje gerėjimą yra esminis Sąjungos 
socialinės politikos bruožas. Sąjungai tenka 
svarbus vaidmuo – užtikrinti, kad teisės 
aktų sistema būtų pagal pažangaus 
reglamentavimo principus derinama prie 
besikeičiančių darbo modelių ir naujų 
pavojų sveikatai bei saugai, ir finansuoti 
priemones, kurios turėtų padidinti atitiktį 
Sąjungos darbuotojų teisių apsaugos 
taisyklėms;

(8) pastangos užtikrinti būtiniausių 
standartų, kurie apibrėžti EBPO ir TDO ir 
kurie įtraukti į Žmogaus teisių chartiją,
taikymą ir nuolatinį darbo sąlygų 
Sąjungoje gerėjimą yra esminis Sąjungos 
socialinės politikos bruožas. Sąjunga taip 
pat turi užtikrinti, kad visos jos teritorijoje 
veikiančios įmonės taikytų šiuos 
standartus. Sąjungai tenka svarbus 
vaidmuo – užtikrinti, kad teisės aktų 
sistema būtų pagal pažangaus 
reglamentavimo principus derinama prie 
besikeičiančių darbo modelių ir naujų 
pavojų sveikatai bei saugai, ir finansuoti 
priemones, kurios turėtų padidinti atitiktį 
Sąjungos darbuotojų teisių apsaugos 
taisyklėms;

Or. fr

Pakeitimas 148
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pastangos užtikrinti būtiniausių 
standartų taikymą ir nuolatinį darbo sąlygų 
Sąjungoje gerėjimą yra esminis Sąjungos 
socialinės politikos bruožas. Sąjungai tenka 
svarbus vaidmuo – užtikrinti, kad teisės 
aktų sistema būtų pagal pažangaus 
reglamentavimo principus derinama prie 
besikeičiančių darbo modelių ir naujų 
pavojų sveikatai bei saugai, ir finansuoti 
priemones, kurios turėtų padidinti atitiktį 
Sąjungos darbuotojų teisių apsaugos 
taisyklėms;

(8) pastangos užtikrinti būtiniausių
priimtinų standartų taikymą ir nuolatinį 
darbo sąlygų Sąjungoje gerėjimą yra 
esminis Sąjungos socialinės politikos 
bruožas. Sąjungai tenka svarbus vaidmuo –
užtikrinti, kad teisės aktų sistema būtų 
pagal pažangaus reglamentavimo principus 
derinama prie besikeičiančių darbo 
modelių ir naujų pavojų sveikatai bei 
saugai, ir finansuoti priemones, kurios 
turėtų padidinti atitiktį Sąjungos 
darbuotojų teisių apsaugos taisyklėms;
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Or. el

Pakeitimas 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) pastangos užtikrinti būtiniausių 
standartų taikymą ir nuolatinį darbo sąlygų 
Sąjungoje gerėjimą yra esminis Sąjungos 
socialinės politikos bruožas. Sąjungai tenka 
svarbus vaidmuo – užtikrinti, kad teisės 
aktų sistema būtų pagal pažangaus 
reglamentavimo principus derinama prie 
besikeičiančių darbo modelių ir naujų 
pavojų sveikatai bei saugai, ir finansuoti 
priemones, kurios turėtų padidinti atitiktį 
Sąjungos darbuotojų teisių apsaugos 
taisyklėms;

(8) pastangos užtikrinti būtiniausių 
standartų taikymą ir nuolatinį darbo sąlygų 
Sąjungoje gerėjimą yra esminis Sąjungos 
socialinės politikos bruožas. Sąjungai tenka 
svarbus vaidmuo – užtikrinti, kad teisės 
aktų sistema būtų pagal kokybiško darbo
principus derinama prie besikeičiančių 
darbo modelių ir naujų pavojų sveikatai bei 
saugai, ir finansuoti priemones, kurios 
turėtų padidinti atitiktį TDO darbo 
standartus, JT ir TDO deramo darbo 
darbotvarkę ir Sąjungos darbuotojų teisių 
apsaugos taisyklėms;

Or. en

Pakeitimas 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos, dalyvaujančios politiniame
procese įvairiais lygmenimis ir
prisidedančios prie socialinių inovacijų;

(9) pilietinės visuomenės organizacijos,
įskaitant socialinius partnerius, atlieka 
svarbų vaidmenį skatinant kokybišką 
užimtumą ir kovojant su socialine 
atskirtimi bei skurdu, taip pat kovojant su 
nedarbu, todėl turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti vykdydamos visą veiklą, 
skirtą programos tikslams pasiekti. 
Įvairiais lygmenimis veikiančios pilietinės 
visuomenės organizacijos turėtų 
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visapusiškai dalyvauti siekiant šios 
programos tikslų. Taigi, jos turėtų 
dalyvauti naujos politikos rengimo, 
stebėjimo, vertinimo, praktinio 
išbandymo, skleidimo ir abipusio 
mokymosi procese. Aukštos kokybės 
partnerystės turėtų būti kuriamos visais
lygmenimis. Partnerystės principas turėtų 
būti sustiprintas ir įtrauktas kaip 
pagrindinis principas į visus programos 
skyrius;

Or. en

Pakeitimas 151
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos, dalyvaujančios politiniame 
procese įvairiais lygmenimis ir
prisidedančios prie socialinių inovacijų;

(9) skatinant kokybišką užimtumą ir 
kovojant su socialine atskirtimi bei 
skurdu, taip pat kovojant su krize svarbų 
vaidmenį atlieka socialiniai partneriai ir
pilietinės visuomenės organizacijos, kurie 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti 
vykdydami visą veiklą, skirtą pasiekti 
programos tikslams. Taigi socialiniai 
partneriai ir pilietinės visuomenės 
organizacijos turėtų dalyvauti rengiant, 
vertinant, praktiškai išbandant ir plėtojant 
naujas politikos priemones. Visais 
politiniais lygmenimis turėtų būti 
kuriamos aukštos kokybės partnerystės. 
Partnerystės principas turėtų būti 
sustiprintas ir įtrauktas kaip pagrindinis 
principas į visus programos skyrius;

Or. en
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Pakeitimas 152
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos, dalyvaujančios politiniame 
procese įvairiais lygmenimis ir
prisidedančios prie socialinių inovacijų;

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos ir socialiniai partneriai,
dalyvaujantys politiniame procese įvairiais 
lygmenimis ir prisidedantys prie socialinių 
inovacijų;

Or. en

Pakeitimas 153
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą skirti 
daugiau dėmesio socialiniams 
globalizacijos aspektams, todėl ji 
tarptautiniu lygmeniu pasisako už deramą 
darbą ir darbo standartus – tiesiogiai per 
savo santykius su trečiosiomis šalimis arba 
netiesiogiai, bendradarbiaudama su 
tarptautinėmis organizacijomis. Todėl, 
siekiant programos tikslų, būtina palaikyti 
tinkamus santykius su programoje 
nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis 
atsižvelgiant į bet kokius svarbius jų 
susitarimus su Sąjunga. Šiuo tikslu tų 
trečiųjų šalių atstovai gali dalyvauti 
bendrus interesus atitinkančiuose 
renginiuose (pavyzdžiui, konferencijose, 
seminaruose, praktiniuose seminaruose), 
kuriuos organizuoja programoje 
dalyvaujančios šalys. Taip pat reikėtų 

(10) Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą skirti 
daugiau dėmesio socialiniams 
globalizacijos aspektams, todėl ji 
tarptautiniu lygmeniu pasisako, pirma, už
siekį sumažinti globalizacijos neigiamą 
socialinį poveikį jos piliečiams ir, antra, 
už deramą darbą ir darbo standartus –
tiesiogiai per savo santykius su 
trečiosiomis šalimis arba netiesiogiai, 
bendradarbiaudama su tarptautinėmis 
organizacijomis. Todėl, siekiant programos 
tikslų, būtina palaikyti tinkamus santykius 
su programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis atsižvelgiant į bet 
kokius svarbius jų susitarimus su Sąjunga.
Šiuo tikslu tų trečiųjų šalių atstovai gali 
dalyvauti bendrus interesus atitinkančiuose 
renginiuose (pavyzdžiui, konferencijose, 
seminaruose, praktiniuose seminaruose), 



PE487.817v02-00 22/148 AM\900457LT.doc

LT

plėtoti bendradarbiavimą su susijusiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Tarptautine darbo organizacija (ILO), 
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(OECD), siekiant atsižvelgti į šių 
organizacijų vaidmenį įgyvendinant 
programą;

kuriuos organizuoja programoje 
dalyvaujančios šalys. Taip pat reikėtų 
plėtoti bendradarbiavimą su susijusiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Tarptautine darbo organizacija (TDO), 
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO), siekiant atsižvelgti į šių 
organizacijų vaidmenį įgyvendinant 
programą;

Or. it

Pakeitimas 154
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą skirti 
daugiau dėmesio socialiniams 
globalizacijos aspektams, todėl ji 
tarptautiniu lygmeniu pasisako už deramą 
darbą ir darbo standartus – tiesiogiai per 
savo santykius su trečiosiomis šalimis arba 
netiesiogiai, bendradarbiaudama su 
tarptautinėmis organizacijomis. Todėl, 
siekiant programos tikslų, būtina palaikyti 
tinkamus santykius su programoje 
nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis 
atsižvelgiant į bet kokius svarbius jų 
susitarimus su Sąjunga. Šiuo tikslu tų 
trečiųjų šalių atstovai gali dalyvauti 
bendrus interesus atitinkančiuose 
renginiuose (pavyzdžiui, konferencijose, 
seminaruose, praktiniuose seminaruose), 
kuriuos organizuoja programoje 
dalyvaujančios šalys. Taip pat reikėtų 
plėtoti bendradarbiavimą su susijusiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Tarptautine darbo organizacija (ILO), 
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(OECD), siekiant atsižvelgti į šių 

(10) Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą kovoti 
su socialiniu dempingu ir skirti daugiau 
dėmesio socialiniams globalizacijos 
aspektams, todėl ji tarptautiniu lygmeniu 
pasisako už deramą darbą ir darbo 
standartus – tiesiogiai per savo santykius 
su trečiosiomis šalimis arba netiesiogiai, 
bendradarbiaudama su tarptautinėmis 
organizacijomis. Todėl, siekiant programos 
tikslų, būtina palaikyti tinkamus santykius 
su programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis atsižvelgiant į bet 
kokius svarbius jų susitarimus su Sąjunga.
Šiuo tikslu tų trečiųjų šalių atstovai gali 
dalyvauti bendrus interesus atitinkančiuose 
renginiuose (pavyzdžiui, konferencijose, 
seminaruose, praktiniuose seminaruose), 
kuriuos organizuoja programoje 
dalyvaujančios šalys. Taip pat reikėtų 
plėtoti bendradarbiavimą su susijusiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Tarptautine darbo organizacija (TDO), 
Europos Taryba ir Ekonominio 
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
(EBPO), siekiant atsižvelgti į šių 
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organizacijų vaidmenį įgyvendinant 
programą;

organizacijų vaidmenį įgyvendinant 
programą;

Or. fr

Pakeitimas 155
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal Sutarties 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
darbuotojų judėjimo laisvės. EURES 
tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį darbuotojų 
judumą tarp valstybių, didindamas darbo 
rinkos skaidrumą, užtikrindamas, kad 
laisvos darbo vietos būtų užimtos, o darbo 
prašymai patenkinti, ir remdamas 
įdarbinimo, profesinio orientavimo ir 
konsultavimo paslaugas nacionaliniu bei 
tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip jis padėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(11) pagal Sutarties 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
darbuotojų judėjimo laisvės. EURES 
tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį darbuotojų 
judumą tarp valstybių, didindamas darbo 
rinkos skaidrumą, užtikrindamas, kad 
laisvos darbo vietos būtų užimtos, o darbo 
prašymai patenkinti, ir remdamas 
įdarbinimo, profesinio orientavimo ir 
konsultavimo paslaugas nacionaliniu bei 
tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip jis padėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų; ES 
iniciatyva „Tavo pirmasis EURES 
darbas“ turėtų sudaryti geresnes sąlygas 
jauniems žmonėms pasinaudoti 
įsidarbinimo galimybėmis ir gauti darbą 
kitoje valstybėje narėje, taip pat skatinti 
darbdavius kurti darbo vietas jauniems 
judiems darbuotojams, o tai turėtų 
teigiamos įtakos aukštam jaunimo 
nedarbo lygiui;

Or. de

Pakeitimas 156
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal Sutarties 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
darbuotojų judėjimo laisvės. EURES 
tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį darbuotojų 
judumą tarp valstybių, didindamas darbo 
rinkos skaidrumą, užtikrindamas, kad 
laisvos darbo vietos būtų užimtos, o darbo 
prašymai patenkinti, ir remdamas 
įdarbinimo, profesinio orientavimo ir 
konsultavimo paslaugas nacionaliniu bei 
tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip jis padėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(11) pagal Sutarties 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
darbuotojų judėjimo laisvės. EURES 
tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį darbuotojų 
judumą tarp valstybių, didindamas darbo 
rinkos skaidrumą, užtikrindamas, kad
užsienio darbuotojams būtų taikomos 
vienodos sąlygos ir socialiniu, ir mokesčių 
požiūriu, užtikrindamas, kad laisvos darbo 
vietos būtų užimtos, o darbo prašymai 
patenkinti, ir remdamas įdarbinimo, 
profesinio orientavimo ir konsultavimo 
paslaugas nacionaliniu bei tarpvalstybiniu 
lygmenimis. Taip jis padėtų siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 158
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

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 ir 
kad būtų skatinami tarptautiniai EURES 
partnerystės projektai ir didinamas jų 
skaičius. Tokia programa pagal Sutarties 
47 straipsnį turėtų palengvinti jaunų 
darbuotojų judumą, nepamirštant, kaip 
svarbu jiems padėti susirasti pirmąjį 
darbą, dažniausiai netoli namų, ir ateityje 
suteikiant jiems judumo darbo tikslais 
galimybę;

Or. fr

Pakeitimas 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) strategijoje „Europa 2020“, ypač jos 
7-ojoje gairėje, pažymima, kad 
pažangiam, tvariam ir integraciniam 
augimui yra būtini savisamda ir 
verslumas9;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 160
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai ir pažeidžiami asmenys, norintys 
įsteigti arba išplėsti labai mažas įmones 
arba verstis savarankiška veikla, tačiau 
negalintys gauti paskolos. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“. Kadangi tie, kuriems 
labiausiai reikia mikrokredito, 
dažniausiai nežino apie šią Bendrijos 
remiamą finansavimo formą, valstybėse 
narėse reikia teikti išsamią ir veiksmingą 
informaciją dėl prašymo skirti 
finansavimą pagal Europos mikrofinansų 
priemonę „Progress“;

Or. hu

Pakeitimas 161
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 

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

mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai ir pažeidžiami asmenys, norintys 
įsteigti arba išplėsti labai mažas įmones 
arba verstis savarankiška veikla, tačiau 
negalintys gauti paskolos. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“.

Or. fr

Pakeitimas 162
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 163
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 164
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) turėtų būti rengiamos atitinkamos 
konsultavimo ir mokymo programos, 
kurios būtų nuolat atnaujinamos ir 
prieinamos per centrinę informacinę 
plaftormą;

Or. de

Pakeitimas 165
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant, kad naujoje Sąjungos 
mikrofinansų rinkoje mikrofinansai būtų 
lengviau prieinami, pagal Komisijos 
komunikatą „Europos mikrokreditų 
plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui 
remti“10 būtina stiprinti mikrofinansų 
teikėjų, visų pirma nebankinių 
mikrofinansų įstaigų, institucinius 
gebėjimus;

(15) siekiant, kad naujoje Sąjungos 
mikrofinansų rinkoje mikrofinansai būtų 
lengviau prieinami, pagal Komisijos 
komunikatą „Europos mikrokreditų 
plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui 
remti“10 būtina stiprinti mikrofinansų 
teikėjų, visų pirma nebankinių 
mikrofinansų įstaigų, institucinius 
gebėjimus. Reikia pasirūpinti, kad metinė 
biudžeto asignavimų suma, padidinta 
reinvestuojamu kapitalu, kuris skiriamas 
Europos mikrofinansų priemonei 
„Progress“, būtų bent tokio pat dydžio, 
kaip laikotarpiui nuo 2010 m. sausio 1 d. 
iki 2013 m. gruodžio 31 d. skirta metinė 
asignavimų suma;

Or. hu

Pakeitimas 166
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant, kad naujoje Sąjungos 
mikrofinansų rinkoje mikrofinansai būtų 
lengviau prieinami, pagal Komisijos 
komunikatą „Europos mikrokreditų 
plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui 
remti“10 būtina stiprinti mikrofinansų 
teikėjų, visų pirma nebankinių 
mikrofinansų įstaigų, institucinius 
gebėjimus;

(15) siekiant, kad naujoje Sąjungos 
mikrofinansų rinkoje mikrofinansai būtų 
lengviau prieinami, pagal Komisijos 
komunikatą „Europos mikrokreditų 
plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui 
remti“ būtina stiprinti mikrofinansų teikėjų, 
visų pirma nebankinių mikrofinansų 
įstaigų, kurios yra oficialiai akredituoti 
skolintojai, institucinius gebėjimus;

Or. fr

Pakeitimas 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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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) socialinė ekonomika sudaro Europos
socialinių modelių pagrindą. Ji gali 
skatinti socialinę pažangą siūlydama
novatoriškus sprendimus ir taip labai 
prisidėti kuriant visiems prieinamą 
įtraukią darbo rinką ir socialines 
paslaugas. Programa turėtų pagerinti 
socialinės ekonomikos organizacijų
finansavimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 168
Mara Bizzotto

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 
iniciatyvą11;

(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 
iniciatyvą11. Tuo pat metu, atsižvelgiant į 
visą Sąjungą apėmusią sunkią 
ekonomikos krizę, reikia pripažinti, kad
ekonomikos gaivinimas negali būti 
vykdomas vien skatinant socialines 
įmones ir kad parama tradicinėmis 
laikomoms įmonėms taip pat turėtų būti 
skatinama;

Or. it
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Pakeitimas 169
Philippe Boulland

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 
iniciatyvą11;

(16) socialinės įmonės sudaro įvairove 
grindžiamos Europos socialinės rinkos 
ekonomikos pamatą ir atlieka svarbų 
vaidmenį Europoje užtikrinant didesnę 
socialinę konvergenciją. 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 
iniciatyvą11;

Or. fr

Pakeitimas 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinės ekonomikos
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama finansų įstaigų ir kitų 
investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 
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įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų ir
socialinių įmonių finansavimo galimybės.
Taip Sąjungos įnašu padedama plėtoti
besikuriantį socialinio verslo sektorių ir 
mikrofinansų rinką Sąjungoje, skatinama 
tarpvalstybinė veikla;

įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų ir
socialinės ekonomikos organizacijų
finansavimo galimybės. Taip Sąjungos 
įnašu padedama plėtoti socialinės 
ekonomikos sektorių ir mikrofinansų rinką 
Sąjungoje, skatinama tarpvalstybinė veikla. 
Sąjungos veiksmais turėtų būti 
papildomos valstybių narių mikrofinansų 
ir socialinės ekonomikos finansavimo 
priemonės. Subjektai, kuriems patikėtas 
veiksmų įgyvendinimas, turėtų užtikrinti 
papildomą naudą ir išvengti dvigubo 
finansavimo Sąjungos lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 171
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 
įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų ir 
socialinių įmonių finansavimo galimybės.
Taip Sąjungos įnašu padedama plėtoti 
besikuriantį socialinio verslo sektorių ir 
mikrofinansų rinką Sąjungoje, skatinama 
tarpvalstybinė veikla;

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama finansų įstaigų ir kitų 
investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 
įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų ir 
socialinių įmonių finansavimo galimybės.
Taip Sąjungos įnašu padedama plėtoti 
besikuriantį socialinio verslo sektorių ir 
mikrofinansų rinką Sąjungoje, skatinama 
tarpvalstybinė veikla. Sąjungos veiksmais 
turėtų būti papildomos valstybių narių 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
finansavimo priemonės. Subjektai, 
kuriems patikėtas veiksmų įgyvendinimas, 
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turėtų užtikrinti papildomą naudą ir 
išvengti dvigubo finansavimo Sąjungos 
lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 
įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų 
ir socialinių įmonių finansavimo 
galimybės. Taip Sąjungos įnašu padedama 
plėtoti besikuriantį socialinio verslo 
sektorių ir mikrofinansų rinką Sąjungoje, 
skatinama tarpvalstybinė veikla;

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos rizikos grupių 
ir jaunimo finansavimo galimybės ir 
lengviau teikiami finansai. Taip pat remia 
verslumo, socialinės ekonomikos ir 
mikroįmonių, kurių finansinė būklė yra 
nepakankamai gera arba kurios neturi 
pakankamai kapitalo, todėl negali gauti 
finansavimo, plėtrą. Taip Sąjungos įnašu 
padedama plėtoti besikuriantį socialinio 
verslo sektorių ir mikrofinansų rinką 
Sąjungoje, skatinama tarpvalstybinė veikla.

Or. en

Pakeitimas 173
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 
įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų ir 
socialinių įmonių finansavimo galimybės.
Taip Sąjungos įnašu padedama plėtoti 
besikuriantį socialinio verslo sektorių ir 
mikrofinansų rinką Sąjungoje, skatinama 
tarpvalstybinė veikla;

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, sukuriama 
valstybių narių ir Bendrijos veiksmų 
sąsaja, apibendrinami metodai ir taip 
padidinamos labai mažų įmonių, 
savarankiškai dirbančių asmenų ir 
socialinių įmonių finansavimo galimybės.
Taip Sąjungos įnašu padedama plėtoti 
besikuriantį socialinio verslo sektorių ir 
mikrofinansų rinką Sąjungoje, skatinama 
tarpvalstybinė veikla;

Or. en

Pakeitimas 174
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Komisija persvarstys taisykles, 
kuriomis reglamentuojama tarptautinė 
interneto platformų, kurių specializacija –
mikrokreditų teikimas, veikla, siekiant 
pašalinti mikroįmonių finansavimo ES 
vidaus rinkoje kliūtis;

Or. hu
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Pakeitimas 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) laikantis strategijos „Europa 2020“ 
programa turėtų būti siekiama spręsti 
jaunimo nedarbo problemą. Nepaisant 
kelių teigiamų atsigavimo ženklų 2009 m., 
užimtumo padidėjimas buvo per mažas, 
kad stabiliai sumažintų aukštą nedarbo 
lygį. Vidutinis nedarbo laikotarpis 
pailgėjo, o jaunimo nedarbas daugelyje 
valstybių narių išaugo ir kai kuriose 
valstybėse narėse pasiekė daugiau kaip 40 
procentų. Nors padėtis atskirose Europos 
valstybėse labai skiriasi, ES jaunimo 
nedarbo vidurkis yra daugiau nei 
dvigubai aukštesnis už suaugusiųjų 
nedarbo rodiklį. Negana to, esama didelių 
regioninių skirtumų. Ypač jaunimo 
nedarbas auga kaimo vietovėse. Todėl 
jaunesniems kaip 25 metų asmenims 
turėtų būti suteikta ateities perspektyva ir 
galimybė atlikti svarbų vaidmenį vystant 
Europos visuomenę ir ekonomiką, o tai 
ypač svarbu šiais krizės laikais;

Or. en

Pakeitimas 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) išsprendus jaunimo nedarbo ir 
jaunų darbuotojų nesaugumo darbo 
rinkoje problemas ne tik sumažėtų 



PE487.817v02-00 36/148 AM\900457LT.doc

LT

socialinės sąnaudos, bet ir būtų 
skatinama socialinė įtrauktis. Todėl 
įgyvendinant šią programą ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas jaunimo 
nedarbui įgyvendinant Europos jaunimo 
pakto iniciatyvą, kuria siekiama pagerinti 
perėjimą iš mokslo į deramo darbo 
pasaulį, jaunimo darbo sąlygas, taip pat 
sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų 
skaičių;

Or. en

Pakeitimas 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) mikrofinansų priemonės poveikis 
turėtų būti ilgalaikis, ji turėtų būti 
prieinama potencialiems paramos 
gavėjams ir turėtų būti naudojama kaip 
iniciatyvi ir ekonomikos, ir vietos 
vystymosi politikos dalis. Siekiant 
maksimaliai išnaudoti galimybes kurti 
pelningas mikroįmones, su 
mikrofinansais ir socialiniu verslumu 
susijusi veikla turėtų būti derinama su 
konsultavimo ir mokymo programomis. 
Šiuo tikslu reikia aiškiai nurodyti biudžeto 
dalį, skiriamą šiems veiksmams parengti;

Or. en

Pakeitimas 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Komisija ir valstybės narės turėtų 
vadovautis teisėmis grįstu požiūriu į 
mokymą ir užimtumą. Neturėtų būti 
daroma nuolaidų deramo darbo 
kokybiniams aspektams, įskaitant 
apmokamas stažuotes ir apmokamą 
gamybinę praktiką, o pagrindiniai darbo 
ir kiti su darbo kokybe susiję standartai, 
kaip antai darbo laikas, darbo užmokestis, 
socialinė apsauga, profesinė sveikata ir 
darbo sauga, – turi būti svarstomi 
pirmiausia, kai dedamos pastangos 
siekiant kažką pakeisti;

Or. en

Pakeitimas 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) veiksmais, kurių imamasi pagal šią 
programą, turėtų būti siekiama padėti 
valstybėms narėms kurti veiksmingas 
iniciatyvas, kaip antai užimtumo 
subsidijas ar jaunų darbuotojų draudimo 
įmokas, kurios užtikrintų deramas 
gyvenimo ir darbo sąlygas. Tokios 
iniciatyvos skatintų viešojo ir privačiojo 
sektoriaus darbdavius samdyti ir mokyti 
jaunimą, investuoti ir į darbo vietų 
jaunimui kūrimą, ir į nuolatinį jaunų 
darbuotojų mokymą bei įgūdžių 
tobulinimą dirbant, taip pat skatinti 
jaunimo verslumą. Įgyvendinant 
programą taip pat turėtų būti siekiama 
atkreipti dėmesį į ypatingą mažų įmonių 
vaidmenį ir svarbą mokant, semiantis 
patirties ir tradicinių žinių, taip pat 
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užtikrinant jaunimo galimybes 
pasinaudoti mikrofinansų paslaugomis. 
Programa turėtų palengvinti valstybių 
narių keitimąsi geriausia praktika visose 
šiose srityse;

Or. en

Pakeitimas 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) įgyvendinant šią programą reikėtų 
skatinti valstybes nares ir darbo rinkos 
veikėjus įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ 
iniciatyvą, skirtą užtikrinti, kad jaunuoliai 
(ypač anksti mokyklas metę asmenys ir 
kiti jaunuoliai iš pažeidžiamų grupių) per 
keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo 
rastų darbą arba pradėtų profesinį 
rengimą ir mokymąsi (perkvalifikavimą). 
Programa turėtų palengvinti valstybių 
narių keitimąsi geriausia praktika šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius į 
lyčių lygybės klausimą ir kovos su 
diskriminacija tikslus turėtų būti 
atsižvelgiama visoje programos veikloje.
Siekiant nustatyti, kaip programos veikloje 

(18) pagal Sutarties 8 straipsnį programa 
užtikrina, kad įgyvendinant jos 
prioritetines iniciatyvas prisidedama prie 
moterų ir vyrų lygybės skatinimo. Iš 
vertinimų matyti, kad į visas programos 
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sprendžiami lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimai, reikėtų tai 
nuolat stebėti ir vertinti;

dalis svarbu įtraukti lyčių aspektą, kartu 
užtikrinant, kad būtų imamasi konkrečių 
veiksmų lyčių lygybei pasiekti. Siekiant 
nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami lyčių lygybės klausimai, 
reikėtų tai nuolat stebėti ir vertinti;

Or. en

Pakeitimas 182
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) pagal Sutarties 10 straipsnį 
įgyvendinant programą turėtų būti 
užtikrinama, kad jos prioritetinių tikslų 
įgyvendinimas padeda kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos 
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ir laikytis Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje numatytų prievolių, 
susijusių su, be kita ko, išsilavinimu, 
darbu, užimtumu ir prieinamumu; Ši 
programa turėtų prisidėti prie ES 
strategijų, skirtų šių tikslų įgyvendinimui. 
Siekiant nustatyti, kaip programos 
veikloje sprendžiami nediskriminavimo 
klausimai, reikėtų tai nuolat stebėti ir 
vertinti;

Or. en

Pakeitimas 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) pagal Sutarties 3 straipsnį ir ES 
pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnį 
įgyvendinant šią programą turi būti 
užtikrinama vaiko teisių apsauga;

Or. en

Pakeitimas 185
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi;

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą, tuo pat metu gerbiant 
nacionalines tradicijas, ir kovoti su 
socialine atskirtimi;
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Or. it

Pakeitimas 186
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi;

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį tvarų užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 187
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Programa turėtų būti įgyvendinama 
taip, kad kiekvienos valstybės narės 
kompetentinga institucija ar institucijos 
turėtų daugiau galimybių dalyvauti 
siekiant šios programos tikslų. 

Or. en

Pakeitimas 188
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir poveikį, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama tai, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir poveikį, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones, visų pirma 
kiekvienoje valstybėje narėje perskiriant 
nepanaudotas sanglaudos fondo lėšas.
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama tai, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

Or. fr

Pakeitimas 189
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant užtikrinti tinkamą atsaką į 
besikeičiančius poreikius ir atitinkamus 
politikos prioritetus visam programos 
laikotarpiui, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl lėšų kiekvienais metais 
paskirstymo programos kryptims, 
panaudojant 5 proc. rezervą, ir atskiriems 
skirsniams. Labai svarbu, kad Komisija, 
atlikdama parengiamuosius darbus, 
tinkamai konsultuotųsi ir su ekspertais, ir 
su socialiniais partneriais. Komisija, 
ruošdama ir rengdama deleguotuosius 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu, laiku ir 
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tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 190
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant užtikrinti tinkamą atsaką į 
pasikeitusius poreikius ir atitinkamus 
politikos prioritetus visam programos 
laikotarpiui, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl lėšų paskirstymo 
atskiroms programos kryptims ir dėl 
daugiamečių darbo planų. Labai svarbu, 
kad Komisija, atlikdama parengiamuosius 
darbus, tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti, kad veikla pagal 
programos EURES kryptį ir mikrofinansų 

Išbraukta.
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skyrimo bei socialinio verslumo kryptį 
būtų įgyvendinama vienodomis sąlygomis, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai;

Or. en

Pakeitimas 192
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programą, Komisijai turėtų padėti, kaip 
konsultantė, strateginė patariamoji 
taryba, kuriai pirmininkautų Komisijos 
atstovas ir kurią sudarytų valstybių narių 
bei kitų dalyvaujančių šalių, profesinių 
sąjungų, darbdavių organizacijų, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir 
finansų institucijų, veikiančių Europos 
Sąjungos lygmeniu bei tiesiogiai ar 
netiesiogiai dalyvaujančių programos 
įgyvendinimo veikloje, atstovai;

Or. en

Pakeitimas 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentu sukuriama Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (toliau – programa), kuria 
siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo, jos ir integruotųjų 
gairių ir pagrindinių tikslų, teikiant 

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

gairių ir jaunimo galimybių iniciatyvos 
įgyvendinimo, teikiant finansinę paramą 
Europos Sąjungos tikslams įgyvendinti –
skatinant aukštą geros kokybės užimtumo 
lygį, užtikrinant tinkamą ir pakankamą
socialinę apsaugą, kovojant su socialine 
atskirtimi ir skurdu, gerinant darbo sąlygas
ir gerinant jaunuolių padėtį užimtumo ir 
švietimo srityse.

Or. en

Pakeitimas 194
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 195
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 196
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, 
o sukauptą perteklių daugiausia 
panaudoja socialiniams tikslams siekti. Ji
atsakingai ir skaidriai administruojama, 
ypač įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms 
įmonės verslas daro poveikį.

a) socialinė ekonomika – ekonominės 
veiklos sektorius, kuriame gaminamos 
prekės arba teikiamos paslaugos ir kuris 
susideda iš organizacijų, nepriklausančių 
viešajam ar pelno siekiančiam 
privačiajam sektoriui. Šių organizacijų 
veiklą demokratiškai kontroliuoja jų 
nariai; jos derina narių ir vartotojų 
interesus ir (arba) bendrąjį interesą ir 
naudoja iš ekonominės veiklos gaunamą 
pelną siekdamos tvarios plėtros ir 
socialinių tikslų, teikdamos visuotinės 
svarbos paslaugas nariams arba plačiajai 
visuomenei, taip pat savanoriškoms pelno 
nesiekiančioms organizacijoms, kurios 
yra ne rinkos paslaugų teikėjos namų 
ūkiams. Socialinės ekonomikos 
organizacijos (pvz., kooperatyvai, 
savitarpio pagalbos bendrijos ir 
asociacijos) administruojamos atsakingai 
ir skaidriai, ypač įtraukiant darbuotojus, 
klientus ir suinteresuotuosius subjektus, 
kurioms įmonės veikla daro poveikį;

Or. en

Pakeitimas 198
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, 

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri nėra 
įtraukta į prekybos reguliuojamoje 
rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 
2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 
14 punkte, sąrašus, kurios metinė 
apyvarta neviršija 50 mln. EUR arba 
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o sukauptą perteklių daugiausia 
panaudoja socialiniams tikslams siekti. Ji 
atsakingai ir skaidriai administruojama, 
ypač įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms 
įmonės verslas daro poveikį.

kurios bendras metinis balansas neviršija 
43 mln. EUR ir kuri pati nėra 
kolektyvinio investavimo subjektas. Be to, 
ji:

i) pagal jos įstatus, statutą ar bet kurį kitą 
įstatymu nustatytą įmonės steigimo 
dokumentą siekia pagrindinio tikslo –
išmatuojamo ir teigiamo socialinio 
poveikio, bet nesiekia pelno savininkams, 
nariams ar suinteresuotiesiems 
subjektams, kai:
– įmonė teikia didelės socialinės grąžos 
inovacines paslaugas ar gamina didelės 
socialinės grąžos naujoviškas prekes ir 
(arba)
– įmonė gamina prekes arba teikia 
paslaugas inovatyviu būdu, kad būtų 
siekiama socialinio pobūdžio tikslo;
ii) reinvestuoja savo pelną pagrindiniam 
tikslui siekti ir yra nustačiusi iš anksto 
apibrėžtas procedūras ir taisykles, 
taikytinas tomis išskirtinėmis 
aplinkybėmis, kai pelnas paskirstomas 
akcininkams ir savininkams, siekiant 
užtikrinti, kad joks pelno paskirstymas 
netrukdytų siekti pagrindinio tikslo;
iii) valdoma atskaitingai, skaidriai ir 
demokratiškai, visų pirma įtraukiant į 
valdymą darbuotojus, klientus ir (arba) 
suinteresuotuosius subjektus, kuriems jos 
verslo veikla daro poveikį;

Or. en

Pakeitimas 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai 
ir skaidriai administruojama, ypač 
įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms
įmonės verslas daro poveikį.

(a) socialinė įmonė – socialinės 
ekonomikos veikėja, kurios pagrindinis 
uždavinys yra pasiekti socialinius tikslus,
o ne gauti pelną jos savininkams, nariams
ir akcininkams. Ji veikia rinkoje versliais 
ir novatoriškais metodais gamindama 
prekes ir teikdama paslaugas, o gautą 
pelną daugiausia pakartotinai investuoja 
siekdama socialinių tikslų. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kuriems įmonės veikla daro 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 200
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai 
ir skaidriai administruojama, ypač 
įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms
įmonės verslas daro poveikį.

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne
tiesiog kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams, arba 
įmonė, kuri sukauptą perteklių 
daugiausia pakartotinai investuoja
versliais, pelningais ir novatoriškais 
metodais gamindama socialines prekes ir 
teikdama socialines paslaugas. Ji 
atsakingai ir skaidriai administruojama, 
ypač įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kuriems
įmonės verslas daro poveikį, ir (arba) 
suteikiant jiems galimybę dalyvauti.

Or. de
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Pakeitimas 201
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį.

(a) socialinė įmonė – socialiai atsakinga
įmonė, kurios prioritetai tiek pat susiję su 
visuomene, kiek ir su verslu, ir kuri kuria 
veiklos modelius, lemiančius socialinę 
pažangą. Ji veikia rinkoje pagal verslius ir 
novatoriškus metodus gamindama prekes 
ir teikdama paslaugas, o sukauptą perteklių 
daugiausia panaudoja socialiniams tikslams 
siekti. Ji atsakingai ir skaidriai 
administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kuriems įmonės verslas daro 
poveikį.

Or. fr

Pakeitimas 202
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai 
ir skaidriai administruojama, ypač
įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms 
įmonės verslas daro poveikį.

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia socialinių tikslų, spręsdama 
visuomenės problemas, pavyzdžiui, 
švietimo, šeimos, aplinkos, skurdo ir 
integracijos srityse, o ne kaupia pelną jos
savininkams, darbuotojams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas. 
Ji atsakingai ir skaidriai administruojama,
jei įmanoma, įtraukiant darbuotojus, 
klientus ir suinteresuotuosius subjektus, 
kurioms įmonės verslas daro poveikį.
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Or. en

Pakeitimas 203
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fi

Pakeitimas 204
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mikrokreditas – ne didesnė kaip 
25 000 EUR paskola;

(b) mikrokreditas – ne didesnė kaip 
25 000 EUR paskola, kuri gali būti 
padidinta atsižvelgiant į ekonominę 
padėtį.

Or. fr

Pakeitimas 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) mikrofinansai – tai yra garantijos, 
priešinės garantijos, mikrokreditai, 
nuosavas ir iš dalies nuosavas kapitalas 
asmenims ir labai mažoms įmonėms.

(d) mikrofinansai – tai yra garantijos, 
priešinės garantijos, mikrokreditai, 
nuosavas ir iš dalies nuosavas kapitalas 
asmenims ir labai mažoms įmonėms, kurių 
kreditingumas nenustatytas arba 
nepakankamas arba kurios neturi ar turi 
nepakankamai kapitalo ir todėl negali 
gauti paskolos.

Or. en

Pakeitimas 206
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialinės inovacijos – naujos 
intervencinės priemonės, kurių tikslai ir 
pobūdis yra socialiniai ir kurias taikant 
veiksmingiau, efektyviau, tvariau ir (arba) 
teisingiau reaguojama į nepatenkintus 
arba nepakankamai tenkinamus 
socialinius poreikius, t. y. kovojama su 
skurdu ir socialine atskirtimi, skatinamas 
aukštas kokybiško užimtumo lygis ir 
deramas darbas, užtikrinama tinkama 
socialinė apsauga, kuria užkertamas 
kelias skurdui, ir gerinamos darbo 
sąlygos, tokiu būdu prisidedant prie 
socialinės pažangos.
Socialinės inovacijos gerina darbo ir 
gyvenimo kokybę. Jos turi būti vertinamos 
remiantis visų pirma papildomos naudos 
visai visuomenei, o ne ekonominiais 
kriterijais.
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Or. en

Pakeitimas 207
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialinė inovacija – novatoriška 
socialinė iniciatyva arba projektas, 
parengtas siekiant iš esmės tenkinti 
konkrečius socialinius poreikius, kurie 
ignoruojami arba kuriems skiriamas 
nepakankamas dėmesys, pavyzdžiui, 
pagalba ieškant pirmojo darbo, socialinė 
atskirtis, kova su skurdu arba socialiai 
remtinų asmenų galimybės naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis.

Or. fr

Pakeitimas 208
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) eksperimentavimas socialinės 
politikos srityje – socialinių inovacijų 
praktiniai bandymai vykdant projektus, 
kurių metu siekiama surinkti įrodymus 
apie socialinių inovacijų veiksmingumą ir 
galimybes jas įgyvendinti; tokie projektai 
trunka ribotą laiką ir apima įvairius visų 
dydžių subjektus.
Eksperimentų rezultatai padeda nustatyti, 
ar ir kokiomis sąlygomis socialinės 
inovacijos gali būti diegiamos platesniu 
mastu. Eksperimentais socialinės politikos 
srityje siekiama pagerinti paramos gavėjų 
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gyvenimą teikiant tikslines paslaugas ar 
produktus, o juos kuriant tiesiogiai 
dalyvauja suinteresuotieji subjektai ir 
paramos gavėjai. Tam reikalingas 
ilgalaikis ir tvarus bandomųjų projektų 
finansavimas, stebėsena ir vertinimas ir 
tuo siekiama užtikrinti platesnį efektyvių 
metodų taikymą.

Or. en

Pakeitimas 209
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) socialinis eksperimentavimas –
projektų, kurie yra novatoriški požiūrio į 
visuomenę ir įgyvendinimo metodo 
atžvilgiu, kurie padeda rasti darbą ir 
gerina darbo ieškančių žmonių gyvenimo 
sąlygas, padeda kovoti su socialine 
atskirtimi ir skurdu ir kurių teigiami 
rezultatai galėtų būti plačiau skelbiami 
Europos lygmeniu, skatinimas ir 
finansavimas. 

Or. fr

Pakeitimas 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skiriamos trys viena kitą papildančios 
programos kryptys:

1. Skiriamos keturios viena kitą 
papildančios programos kryptys:

Or. en



AM\900457LT.doc 55/148 PE487.817v02-00

LT

Pakeitimas 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
Sąjungos užimtumo bei socialinės politikos 
ir darbo sąlygas reglamentuojančių teisės 
aktų rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas 
bei vertinimas ir skatinamas įrodymais 
pagrįstas politikos formavimas bei 
inovacijos;

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
Sąjungos užimtumo, socialinės apsaugos, 
socialinės įtraukties, kovos su skurdu
politikos ir darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas, stebėjimas bei vertinimas ir 
skatinamas įrodymais pagrįstas politikos 
formavimas bei socialinė pažanga;

Or. en

Pakeitimas 212
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
Sąjungos užimtumo bei socialinės politikos 
ir darbo sąlygas reglamentuojančių teisės 
aktų rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas 
bei vertinimas ir skatinamas įrodymais 
pagrįstas politikos formavimas bei 
inovacijos;

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
Sąjungos užimtumo bei socialinės politikos 
ir darbo sąlygas, socialinę apsaugą, kovą 
su skurdu ir socialiniai remtinų asmenų 
galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis reglamentuojančių teisės aktų 
rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas bei 
vertinimas ir skatinamas įrodymais ir 
socialiniu eksperimentavimu pagrįstas 
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politikos formavimas bei inovacijos;

Or. fr

Pakeitimas 213
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
Sąjungos užimtumo bei socialinės politikos 
ir darbo sąlygas reglamentuojančių teisės 
aktų rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas 
bei vertinimas ir skatinamas įrodymais 
pagrįstas politikos formavimas bei 
inovacijos;

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
Sąjungos užimtumo politikos, socialinės 
politikos, socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu politikos ir darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas, stebėjimas bei vertinimas ir 
skatinamas įrodymais pagrįstas politikos 
formavimas bei inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 214
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES kryptis, pagal kurią remiama 
EURES tinklo, t. y. EEE valstybių narių ir 
Šveicarijos Konfederacijos paskirtų 
specializuotų tarnybų, ir kitų 
suinteresuotųjų šalių veikla siekiant plėsti 
keitimąsi informacija bei jos sklaidą ir 
kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, kurio 
tikslas – skatinti geografinį darbuotojų 
judumą;

(b) EURES kryptis, pagal kurią remiama 
EURES tinklo, t. y. EEE valstybių narių ir 
Šveicarijos Konfederacijos paskirtų 
specializuotų tarnybų, ir kitų 
suinteresuotųjų šalių veikla siekiant plėsti 
keitimąsi informacija bei jos sklaidą ir 
kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, 
pavyzdžiui, tarpvalstybines partnerystes, 
taip pat individualų darbo ieškančių 
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asmenų, judžių darbuotojų ir darbdavių 
konsultavimą bei informavimą, kurio 
tikslas – skatinti savanorišką geografinį 
darbuotojų judumą sąžiningomis 
sąlygomis ir prisidėti prie aukšto geros 
kokybės užimtumo lygio;

Or. de

Pakeitimas 215
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES kryptis, pagal kurią remiama 
EURES tinklo, t. y. EEE valstybių narių ir 
Šveicarijos Konfederacijos paskirtų 
specializuotų tarnybų, ir kitų 
suinteresuotųjų šalių veikla siekiant plėsti 
keitimąsi informacija bei jos sklaidą ir 
kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, kurio 
tikslas – skatinti geografinį darbuotojų 
judumą;

(b) EURES kryptis, pagal kurią remiama 
EURES tinklo, t. y. EEE valstybių narių ir 
Šveicarijos Konfederacijos paskirtų 
specializuotų tarnybų, ir kitų 
suinteresuotųjų šalių veikla siekiant plėsti 
keitimąsi informacija bei jos sklaidą ir 
kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, 
pavyzdžiui, tarpvalstybines partnerystes, 
kurio tikslas – skatinti tikslinį geografinį 
darbuotojų judumą;

Or. fr

Pakeitimas216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, ir 
socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.

(c) mikrofinansų ir socialinės ekonomikos
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, ir 
socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.
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(Horizontalusis pakeitimas: terminas 
„socialinis verslumas“ visame dokumente 
turėtų būti pakeistas terminu „socialinė 
ekonomika“.)

Or. en

Pakeitimas217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, ir 
socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, ir 
socialinės ekonomikos organizacijoms
padedama gauti finansavimą.

(Horizontalusis pakeitimas: terminas 
„socialinės įmonės“ visame dokumente 
turėtų būti pakeistas terminu „socialinės 
ekonomikos organizacijos“.)

Or. en

Pakeitimas 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, 
ir socialinėms įmonėms padedama gauti
finansavimą.

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią asmenims, kurie 
neteko arba gali netekti darbo arba 
kuriems sunku patekti ar sugrįžti į darbo 
rinką, taip pat asmenims, kuriems gresia 
socialinė atskirtis, arba pažeidžiamiems 
asmenims, kurie neturi galimybių 
pasinaudoti įprastos kreditų rinkos 
paslaugomis, ir labai mažoms įmonėms, 
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kurios įdarbina šiuos asmenis, taip pat 
socialinės ekonomikos įmonėms, 
sudaroma daugiau galimybių gauti
mikrofinansavimą.

Or. en

Pakeitimas 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, 
ir socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.

(c) mikrofinansų ir socialinės ekonomikos
kryptis, pagal kurią potencialiems
verslininkams, ypač bedarbiams, socialiai
atskirtiems ir pažeidžiamiems asmenims,
taip pat veikiančioms labai mažoms 
įmonėms ir socialinės ekonomikos 
organizacijoms įmonėms padedama ir 
sudaroma daugiau galimybių gauti 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 220
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, 
ir socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai iki tol atskirtiems nuo darbo
rinkos, ir steigiamoms arba veikiančioms
socialinėms įmonėms padedama gauti
tinkamo lygio finansavimą, kuris gali būti 
padidintas atsižvelgiant į ekonominę 
padėtį.
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Or. fr

Pakeitimas 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Jaunimo iniciatyvos kryptis, pagal 
kurią gerinamas jaunimo, ypač 
nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose 
nedalyvaujančių jaunuolių, užimtumo ir 
švietimo lygis.

Or. en

Pakeitimas 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Jaunimo iniciatyvos kryptis, pagal 
kurią gerinamas jaunimo, ypač 
nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose 
nedalyvaujančių jaunuolių, užimtumo ir 
švietimo lygis.

Or. en

Pakeitimas 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1–14 straipsnių bendrosios nuostatos 
taikomos visoms trims 1 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytoms kryptims, kurių 
kiekvienai taip pat taikomos konkrečios 
nuostatos.

2. 1–14 straipsnių bendrosios nuostatos 
taikomos visoms keturioms 1 dalies a, b, c 
ir ca punktuose nurodytoms kryptims, 
kurių kiekvienai taip pat taikomos 
konkrečios nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 224
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės politikos formuotojų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių atsakomybę už 
Sąjungos užimtumo, socialinių ir darbo 
sąlygų tikslų įgyvendinimą siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų;

(a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės visų lygmenų politikos 
formuotojų, socialinių partnerių, taip pat
pilietinės visuomenės organizacijų ir
viešųjų įstaigų atsakomybę už Sąjungos
tikslų užimtumo, socialinės apsaugos ir
įtraukties, kovos su skurdu ir darbo sąlygų
gerinimo srityse įgyvendinimą siekiant, 
kad būtų įgyvendinti socialiniai strategijos 
„Europa 2020“ tikslai ir Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis būtų imamasi 
konkrečių ir koordinuotų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 225
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės politikos formuotojų ir kitų 

(a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės politikos formuotojų ir kitų 
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suinteresuotųjų šalių atsakomybę už 
Sąjungos užimtumo, socialinių ir darbo 
sąlygų tikslų įgyvendinimą siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų;

suinteresuotųjų šalių atsakomybę už 
Sąjungos užimtumo, socialinių ir darbo 
sąlygų tikslų įgyvendinimą siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų; skatinti pripažinti ir vertinti 
socialinių įmonių, sudarančių Europos 
socialinės rinkos ekonomikos dalį, 
sukuriamą socialinę pridėtinę vertę;

Or. de

Pakeitimas 226
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės politikos formuotojų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių atsakomybę už 
Sąjungos užimtumo, socialinių ir darbo 
sąlygų tikslų įgyvendinimą siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų;

(a) imtis konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų užimtumo, socialinėje, socialinės 
atskirties ir darbo sąlygų srityse Sąjungos 
ir valstybių narių lygmenimis, stiprinant
pagrindinių Sąjungos ir nacionalinės 
politikos formuotojų ir kitų suinteresuotųjų 
šalių atsakomybę už Sąjungos šių sričių 
tikslus ir skatinant glaudų 
bendradarbiavimą su suinteresuotais 
socialiniais partneriais;

Or. fr

Pakeitimas 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų 

(b) skatinant visų susijusių 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas ir 
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socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

pažeidžiamus asmenis, pavyzdžiui, 
patiriančius skurdą ir socialinę atskirtį, 
neįgaliuosius, migrantus ir etninių 
mažumų atstovus, dalyvavimą, taip pat
gerą valdymą, abipusį mokymąsi ir 
socialines inovacijas remti tinkamų,
deramų, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą, kad būtų užtikrinta 
socialinė įtrauktis ir aukštas kokybiško 
užimtumo lygis, ir prireikus palengvinti 
politikos reformas;

Or. en

Pakeitimas 228
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

(b) skatinant visų susijusių 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas ir asmenis, 
patiriančius skurdą bei socialinę atskirtį, 
dalyvavimą, taip pat gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą, kad būtų užtikrinta 
socialinė įtrauktis ir aukštas kokybiško 
užimtumo lygis, ir prireikus palengvinti 
politikos reformas;

Or. de

Pakeitimas 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

(b) skatinant visų susijusių 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas ir asmenis, 
patiriančius skurdą bei socialinę atskirtį, 
dalyvavimą, taip pat gerų ir deramų darbo 
vietų kūrimą, gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų aukštos 
kokybės socialinės apsaugos sistemų 
kūrimą, paramos gavėjų apsaugą nuo 
skurdo bei įtraukiųjų darbo rinkų kūrimą, 
kad būtų užtikrinta socialinė įtrauktis ir
aukštas kokybiško užimtumo lygis, ir
paspartinti socialinę pažangą.

Or. en

Pakeitimas 230
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas skatinti 
socialinį valdymą siekiant didesnės 
socialinės konvergencijos, raginant kurti 
socialines inovacijas ir remiant tinkamų, 
prieinamų, teisingų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

Or. fr

Pakeitimas 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) stebėti, kaip įgyvendinami strategijos 
„Europa 2020“ ir ES politikos sričių 
socialiniai tikslai bei darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai;

Or. en

Pakeitimas 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 233
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 234
Jan Kozłowski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) kurti ir raginti taikyti sistemas ir 
nuostatus, kuriais remiama MVĮ 
sektoriaus plėtra;

Or. pl

Pakeitimas 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) skatinti tvarių ir aukštos kokybės 
„žaliųjų“ (ekologiškų) ir „baltųjų“ 
(sveikatos apsaugos ir socialinių 
paslaugų) darbo vietų kūrimą ir 
atitinkamų naujų įgūdžių ir gebėjimų 
numatymą ir ugdymą susiejant užimtumą 
ir socialinę politiką su pramonės ir 
struktūrine politika ir remiant perėjimą 
prie efektyvaus išteklių naudojimo ir mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos ir tvaraus vystymosi aplinkos 
ir socialiniu požiūriu;

Or. en
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Pakeitimas 236
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti;

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti; tačiau skatinant tokį judumą 
būtina atsižvelgti į tai, kad Sąjungos 
darbuotojai turėtų turėti įsidarbinimo 
galimybių ir savo valstybėse narėse;  
pageidavimas ieškoti darbo kitoje 
valstybėje narėje turėtų būti nulemtas 
laisvo apsisprendimo, o ne prievolės, 
kurią diktuoja perspektyvų gauti darbą 
nebuvimas kilmės valstybėje narėje; taigi 
judumo skatinimas neturėtų padėti 
darbuotojams lengviau „pabėgti“ iš 
valstybių narių, kuriose nedarbo rodiklis 
didesnis, į labiau pasiturinčias valstybes 
nares, nes tai galėtų iš sunkumus 
patiriančių valstybių narių atimti 
išteklius, kurių joms reikia krizei įveikti;

Or. it

Pakeitimas 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti;

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
aukštos kokybės įtraukiąsias darbo rinkas 
sudaryti sąlygas savanoriškam
geografiniam darbuotojų judumui, ypač 
pasienio teritorijose, remiant 
tarpvalstybines partnerystes, 
tarpvalstybinį socialinį dialogą ir teikiant 
konsultacijas ir informaciją darbo 
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ieškantiems asmenims, judiesiems 
darbuotojams ir darbdaviams ir didinti 
galimybes įsidarbinti;

Or. en

Pakeitimas 238
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti;

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti visas 
iniciatyvas, skirtas pirmos darbo vietos 
paieškai ir bedarbių grąžinimui į darbą, 
tiksliniam geografiniam darbuotojų 
judumui. ir didinti galimybes įsidarbinti;

Or. fr

Pakeitimas 239
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti;

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Europos Sąjungos darbo rinkas skatinti 
geografinį darbuotojų judumą ir didinti 
galimybes įsidarbinti;

Or. en

Pakeitimas 240
Thomas Mann
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti;

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį ir 
tarpvalstybinį darbuotojų judumą ir didinti 
galimybes įsidarbinti;

Or. de

Pakeitimas 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) didinant mikrofinansavimo galimybes 
pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms 
įmonėms, taip pat gerinant socialinių 
įmonių finansavimo galimybes skatinti 
užimtumą ir socialinę įtrauktį.

(e) didinant mikrofinansavimo galimybes 
bedarbiams, socialiai atskirtiems ir 
pažeidžiamiems asmenims, norintiems 
įsteigti labai mažą įmonę, ir veikiančioms
labai mažoms įmonėms, taip pat gerinant 
socialinės ekonomikos organizacijų
finansavimo galimybes skatinti užimtumą 
ir socialinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 242
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) didinant mikrofinansavimo galimybes 
pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms 
įmonėms, taip pat gerinant socialinių 
įmonių finansavimo galimybes skatinti 
užimtumą ir socialinę įtrauktį.

(e) didinant mikrofinansavimo galimybes 
palankių sąlygų neturinčioms grupėms ir 
labai mažoms įmonėms, taip pat gerinant 
socialinių įmonių finansavimo galimybes 
skatinti užimtumą ir socialinę įtrauktį 



PE487.817v02-00 70/148 AM\900457LT.doc

LT

(pavyzdžiui, neįgaliųjų, mažai įgūdžių 
turinčių asmenų arba asmeninių ar 
profesinių sunkumų turinčių asmenų).

Or. de

Pakeitimas 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi remiant pilietinės visuomenės 
organizacijų, socialinių partnerių, 
socialinių įmonių ir socialinės 
ekonomikos organizacijų bei viešųjų 
organų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 244
Heinz K. Becker

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

geriau pažinti ir suprasti padėtį valstybėse 
narėse ir kitose dalyvaujančiose šalyse 
analizuojant, vertinant ir atidžiai stebint 
strategijas ir jų įgyvendinimą.

Or. de

Pakeitimas 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) užtikrinti sklandų perėjimą iš 
švietimo sistemos į deramą darbo vietą, 
užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir 
skatinti stažuočių ir gamybinės praktikos 
kokybę.

Or. en

Pakeitimas 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) užtikrinti sklandų perėjimą iš 
švietimo sistemos į deramą darbo vietą, 
užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir 
skatinti stažuočių ir gamybinės praktikos 
kokybę.

Or. en

Pakeitimas 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos;

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę 
integruojant lyčių aspektą, imantis 
pozityvių veiksmų lyčių lygybei skatinti, 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
arba etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos 
ir laikytis Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
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teisių konvencijoje numatytų prievolių, 
susijusių su, be kita ko, išsilavinimu, 
darbu, užimtumu ir prieinamumu;

Or. en

Pakeitimas 248
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos;

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, kalbos, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 249
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užtikrinti, kad nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos kryptis bei veiksmus
būtų paisoma poreikio skatinti didelį 
užimtumą, užtikrinti tinkamą socialinę 
apsaugą ir kovoti su socialine atskirtimi.

(b) nustatant ir įgyvendinant Sąjungos 
politikos kryptis bei veiksmus, skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi.

Or. fr
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Pakeitimas 250
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užtikrinti, kad nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos kryptis bei veiksmus 
būtų paisoma poreikio skatinti didelį 
užimtumą, užtikrinti tinkamą socialinę 
apsaugą ir kovoti su socialine atskirtimi.

(b) užtikrinti, kad nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos kryptis bei veiksmus 
būtų paisoma reikalavimų, susijusių su 
didelio užimtumo skatinimu, ilgalaikio 
nedarbo prevencijos ir mažinimo 
priemonėmis, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu ir kova su socialine 
atskirtimi.

Or. el

Pakeitimas 251
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. remti tas socialines įmones, kurios 
rengia profesinius mokymus jaunuoliams, 
kad šie galėtų įgyti profesinę kvalifikaciją, 
kurios reikia darbo rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 252
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. užtikrinti švietimo institucijų, darbo 
rinkos ir socialinės apsaugos sistemų 
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koordinuotus veiksmus nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 a straipsnis
Partnerystės principas

Siekdamos užtikrinti, kad programa 
atitiktų paramos gavėjų reikmes ir 
poreikius, taip pat siekdamos skatinti gerą 
valdymą, mokymąsi vieniems iš kitų ir 
socialines inovacijas, Komisija ir valstybės 
narės visais programos įgyvendinimo 
ciklo metu visais lygmenimis taiko 
partnerystės principą. Tuo tikslu Komisija 
ir valstybės narės užtikrina, kad pilietinės 
visuomenės organizacijos, įskaitant 
socialinius partnerius, kurie yra 
programos tikslinės grupės, dalyvautų 
priimant strateginius sprendimus, 
plėtojant, įgyvendinant, stebint, vertinant 
programos kryptis ir skleidžiant 
informaciją apie jas.
Siekiant veiksmingai taikyti partnerystės 
principą, taip pat stiprinti socialinių 
partnerių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų, kurios yra programos 
tikslinės grupės, gebėjimus ir 
kompetenciją, skiriami pakankami 
finansiniai ištekliai.

Or. en

Pakeitimas 254
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinių asignavimų programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama 958,19 mln. EUR suma14.

1. Finansinių asignavimų programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama ne mažiau kaip 1 000 mln. EUR
suma14, atsižvelgiant į užimtumo padėtį ir 
daugiametės finansinės programos 
apribojimus, dėl kurių šiuo metu 
deramasi.

Or. fr

Pakeitimas 255
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinių asignavimų programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama 958,19 mln. EUR suma14.

1. Finansinių asignavimų programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama [XXX] mln. EUR suma14.

Or. en

Pagrindimas

Bendras finansinis paketas turėtų atitikti 2011 m. birželio 8 d. EP rezoliuciją „Investicijos į 
ateitį: naujoji daugiametė finansinė programa, skirta konkurencingai, tvariai ir visapusiškai 
Europai“ (Politinių išbandymų komiteto pranešimas)..

Pakeitimas 256
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asignavimai 3 straipsnio 1 dalyje 
nustatytoms programos kryptims 
paskirstomi tokiomis preliminariomis 
procentinėmis dalimis:

Per visą programos galiojimo laikotarpį 
lėšos 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose nustatytoms programos 
kryptims paskirstomos taip:

Or. en

Pakeitimas 257
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
17 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.;

Or. en

Pakeitimas 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
17 proc. šių asignavimų bus skirta
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
50 proc. šių asignavimų skiriama
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
ir skurdo mažinimo bei prevencijos 
sritims;
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Or. en

Pakeitimas 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent
17 proc. šių asignavimų bus skirta
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui,
skatinti;

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent
60 proc. šių asignavimų skiriama
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
ir skurdo mažinimo bei prevencijos sritims 
ir bent 15 proc. – kovai su jaunimo 
nedarbu; bent 15 proc. ir ne daugiau kaip 
17 proc. šios krypties biudžeto skiriama 
socialinės politikos eksperimentams 
skatinti; finansavimas turi būti prieinamas 
tiek mažiems, tiek vidutiniams ir dideliems 
projektams;

Or. en

Pakeitimas 260
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
17 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
20 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

Or. fr
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Pakeitimas 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 20 proc.; bent 
40 proc. šių asignavimų skiriama 
tikslinėms judumo programoms, bent 
20 proc. – tarpvalstybinėms partnerystėms 
ir bent 15 proc. – EURES personalui 
rengti ir kvalifikacijai kelti;

Or. en

Pakeitimas 262
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 18 proc.;

Or. en

Pakeitimas 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 15 proc.; bent 
10 proc. šių asignavimų skiriama 
tikslinėms judumo programoms, bent 
40 proc. – tarpvalstybinėms partnerystėms 
ir bent 20 proc. – EURES personalui 
rengti ir kvalifikacijai kelti;
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Or. de

Pakeitimas 264
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 15 proc.; pirmenybė 
teikiama iniciatyvai „Tavo pirmasis 
EURES darbas“ ir bent 20 proc. skiriama 
tarpvalstybinėms partnerystėms;

Or. fr

Pakeitimas 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 20 proc.

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 15 proc.

Or. en

Pakeitimas 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 proc. šios programos biudžetui 
skiriama socialinės politikos 
eksperimentavimui skatinti ir bent 10 
proc. – kovai ir jaunimo nedarbu ir 
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atskirtimi; finansavimas turi būti 
prieinamas tiek mažiems, tiek vidutiniams 
ir dideliems projektams;

Or. en

Pakeitimas 267
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likę 5 proc. asignavimų kiekvienais metais 
paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus.

Likę 2 proc. asignavimų kiekvienais metais 
paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus, kuriuos 
drauge nustato Europos Parlamentas ir 
Taryba remdamiesi Komisijos pasiūlymu.

Or. en

Pakeitimas 268
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likę 5 proc. asignavimų kiekvienais metais 
paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus.

Likę 5 proc. asignavimų kiekvienais metais 
paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus, kuriuos 
siūlo Komisija ir kuriems pritaria 
Parlamentas ir Taryba.

Or. fr

Pakeitimas 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 1 dalyje nurodytų finansinių 
asignavimų, lėšos skiriamos 3 straipsnio 1 
dalies ca punkte nurodytai Jaunimo 
iniciatyvos krypčiai. Programos galiojimo 
laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. šiai krypčiai 
skiriami finansiniai asignavimai sudaro 
[XXX] mln. EUR.

Or. en

Pakeitimas 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 1 dalyje nurodytų finansinių 
asignavimų, lėšos skiriamos 3 straipsnio 1 
dalies ca punkte nurodytai Jaunimo 
iniciatyvos krypčiai. Programos galiojimo 
laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. šiai krypčiai 
skiriami finansiniai asignavimai sudaro 
[XXX] mln. EUR.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant spręsti nepriimtinai didelio jaunimo nedarbo klausimą, įtraukiama nauja Jaunimo 
iniciatyvos kryptis su sąlyga, kad 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje bus 
numatytas šios krypties finansavimas.

Pakeitimas 271
Philippe Boulland
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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 
techninės ir (arba) administracinės paramos 
išlaidoms finansuoti, visų pirma 
susijusioms su auditu, vertimo 
užsakomosiomis paslaugomis, ekspertų 
susirinkimais bei informavimo ir 
komunikacijos veikla.

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, Komisija gali naudotis 
1 pastraipoje nurodytais asignavimais 
techninės ir (arba) administracinės paramos 
išlaidoms finansuoti, visų pirma 
susijusioms su auditu, vertimo 
užsakomosiomis paslaugomis, ekspertų 
susirinkimais bei informavimo ir 
komunikacijos veikla, vykdyti griežtesnę 
išlaidų kontrolę. Šiems asignavimams turi 
būti  nustatytos ribos. 

Or. fr

Pakeitimas 272
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą gali būti finansuojami 
toliau nurodyti veiksmai.

Pagal programą gali būti finansuojami 
toliau nurodyti jos taikymo sričiai 
priklausantys veiksmai.

Or. fr

Pakeitimas 273
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) duomenų ir statistinių duomenų 
rinkimas, taip pat bendrų metodikų,

(a) duomenų ir statistinių duomenų 
rinkimas, klasifikacijų, rodiklių bei 
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klasifikacijų, rodiklių bei kriterijų 
rengimas;

kriterijų rengimas

Or. it

Pakeitimas 274
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vertinimai ir poveikio vertinimai; (c) nepriklausomi vertinimai ir poveikio 
vertinimų, kuriuos atliktų ir privačios 
įstaigos, skatinimas;

Or. fr

Pakeitimas 275
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vertinimai ir poveikio vertinimai; (c) vertinimai ir poveikio vertinimai bei 
priemonių, kuriomis siekiama tikslų 
užimtumo, socialinės sanglaudos ir 
pažangos srityse, efektyvumo įvertinimas;

Or. el

Pakeitimas 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto d a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) įgyvendinamos politikos, susijusios 
su pažeidžiamiausiomis grupėmis, 
poveikio stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) įgyvendinamos politikos, susijusios 
su darbo sąlygų gerinimu, poveikio 
stebėsena;

Or. en

Pakeitimas 278
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 1 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) konkrečios novatoriškos priemonės 
užimtumo, socialinės atskirties, palankių 
sąlygų neturinčių asmenų galimybių 
naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, darbo sąlygų ir socialinių 
reikalų srityse.

Or. fr

Pakeitimas 279
Heinz K. Becker
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gerosios praktikos, novatoriškų metodų 
ir patirties mainai bei sklaida, tarpusavio 
vertinimai, bendrų kriterijų nustatymas ir 
abipusis mokymasis Europos lygmeniu;

(a) gerosios praktikos, novatoriškų metodų 
ir patirties mainai bei sklaida, tarpusavio 
vertinimai, bendrų kriterijų nustatymas ir 
abipusis mokymasis Europos lygmeniu. 
kad sėkmingai skatinant užimtumo 
strategijas būtų veiksmingai kovojama su 
socialine atskirtimi ir skurdu;

Or. de

Pakeitimas 280
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 281
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisininkų ir politinių veikėjų bei 
EURES konsultantų mokymas;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 282
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisininkų ir politinių veikėjų bei
EURES konsultantų mokymas;

(c) teisininkų ir visų asmenų, aktyviai 
dalyvaujančių įgyvendinant Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programą, ypač EURES konsultantų 
mokymas;

Or. de

Pakeitimas 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisininkų ir politinių veikėjų bei
EURES konsultantų mokymas;

(c) teisininkų ir politinių veikėjų, EURES 
konsultantų ir EURES tarpvalstybinių 
partnerysčių dalyvių mokymas;

Or. en

Pakeitimas 284
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vadovų, ataskaitų ir mokomosios 
medžiagos rengimas ir skelbimas;

(d) vadovų, ataskaitų ir mokomosios 
medžiagos bei informavimo, 
komunikacijos ir nušvietimo 
žiniasklaidoje veiklos, susijusios su pagal 
Progress kryptį remiamomis 
iniciatyvomis, rengimas ir skelbimas
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Or. fr

Pakeitimas 285
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) informacinė ir komunikacijos veikla; Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 286
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) socialinių kriterijų, kuriuos 
savanoriškai gali taikyti visos Europos 
Sąjungoje įsisteigusios įmonės, kurioms 
gali būti suteiktas 16 straipsnyje 
nurodytas atitikties ženklas, nustatymas ir 
sklaida.

Or. fr

Pakeitimas 287
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies  2 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) veiksmai, kuriais gilinamos politikos 
formuotojų ir kitų suinteresuotųjų 
asmenų žinios ir ugdomas supratimas 
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apie kokybišką užimtumą, geras darbo 
sąlygas, įtraukias darbo rinkas, socialinę 
apsaugą ir įtrauktį skatinančių politikos
krypčių kūrimą ir įgyvendinimą ir apie 
kovą su skurdu.

Or. en

Pakeitimas 288
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) prevencinės kultūros darbuotojų 
sveikatos ir saugos srityje ugdymas ir 
psichinės ir fizinės sveikatos darbo 
aplinkoje skatinimas; 

Or. en

Pakeitimas 289
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinių administracijų ir 
valstybių narių paskirtų specialių tarnybų, 
atsakingų už geografinio judumo 
skatinimą, bei mikrokreditų teikėjų 
gebėjimų stiprinimas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 290
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinių administracijų ir valstybių 
narių paskirtų specialių tarnybų, atsakingų 
už geografinio judumo skatinimą, bei 
mikrokreditų teikėjų gebėjimų stiprinimas;

(b) administracijų ir valstybių narių 
paskirtų specialių tarnybų, atsakingų už 
geografinio judumo skatinimą, gebėjimų, 
taip pat mikrokreditų teikėjų ir socialinių 
įmonių finansavimo teikėjų gebėjimų 
stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) socialinių partnerių organizacijų, 
nevyriausybinių organizacijų ir socialinės 
ekonomikos dalyvių gebėjimų stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 292
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) socialinių partnerių organizacijų ir 
pilietinės visuomenės organizacijų 
gebėjimų stiprinimas;

Or. en
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Pakeitimas 293
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) kompetentingų įstaigų, nacionalinių, 
regioninių bei vietos valdžios institucijų, 
pilietinės visuomenės ir socialinių 
partnerių organizacijų bei užimtumo 
tarnybų Europos lygmens tinklų kūrimas ir 
bendradarbiavimas;

Or. en

Pakeitimas 295
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
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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.

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, atsižvelgiant 
į tai, kad jaunų žmonių geografinio 
judumo skatinimas neturėtų sustiprinti 
vadinamojo protų nutekėjimo iš daugiau 
sunkumų turinčių valstybių narių į labiau 
pasiturinčias valstybes nares tendencijų. 
Toks protų nutekėjimas gali sumažinti 
sunkumus patiriančių valstybių narių 
galimybes įveikti krizę; taigi geografinis 
judumas neturi tapti vienintele jaunuolių 
pasirinkimo galimybe, o tik papildyti tų 
jaunuolių įsidarbinimo galimybes kilmės 
valstybėje narėje.

Or. it

Pakeitimas 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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. Asmenų judumą Sąjungoje kaip 
pasirinkimą skatinantys ir judumo kliūtis 
kitoje valstybėje narėje apsisprendusiems 
dirbti piliečiams šalinantys veiksmai:

a) darbo ieškančių asmenų, judžių 
darbuotojų, pasienio darbuotojų ir jų 
interesus ginančių organizacijų 
informavimas ir konsultavimas; asmenų, 
tvarkančių pasienio darbuotojų išmokas, 
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mokymas;
b) daugiakalbės skaitmeninės platformos, 
reikalingos darbo vietoms užpildyti ir 
darbo prašymams patenkinti, tobulinimas
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.

Or. en

Pakeitimas 297
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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. Pagal EURES kryptį gali būti 
finansuojami toliau nurodyti veiksmai:

Or. fr

Pakeitimas 298
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
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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.

veiksmai, visų pirma skirti pasienio 
darbuotojams ir daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
vietoms užpildyti ir darbo prašymams 
patenkinti, kūrimui ir tikslinėms judumo 
programoms, kuriomis siekiama užpildyti 
laisvas darbo vietas ten, kur nustatyti darbo 
jėgos trūkumai, ir (arba) padėti 
konkrečioms darbuotojų grupėms, kaip 
antai jauniems darbuotojams.

Or. de

Pakeitimas 299
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Asmenų judumą Sąjungoje 
skatinantys veiksmai, visų pirma 
daugiakalbės skaitmeninės platformos, 
reikalingos laisvoms 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 arba pirmo darbo 
ieškantiems asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 300
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES teisininkų ir konsultantų 
politikos klausimais mokymas;

Or. fr

Pakeitimas 301
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nacionalinių administracijų ir 
valstybių narių paskirtų specialių tarnybų, 
atsakingų už tikslinio geografinio judumo 
skatinimą, gebėjimų stiprinimas;

Or. fr

Pakeitimas 302
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 punkto d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) specialių įstaigų, nacionalinių, 
regioninių bei vietos valdžios institucijų ir 
užimtumo tarnybų tinklų kūrimas ir 
bendradarbiavimas Europos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 303
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. veiksmai, kuriais remiamos galimybės 
lankyti specialios profesinės kvalifikacijos 
kursus siekiant suteikti geresnę pagalbą 
konkrečioms darbuotojų grupėms arba 
bedarbiams.

Or. en

Pakeitimas 304
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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. Pagal mikrofinansų ir socialinių 
įmonių kryptį gali būti finansuojami 
toliau nurodyti veiksmai:

Or. fr

Pakeitimas 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mikrofinansų ir socialinių įmonių 
rėmimas, ypač naudojant Reglamento 
XXX/2012 [naujasis Finansinis 
reglamentas] dėl Sąjungos metiniam 

5. Mikrofinansų ir socialinių įmonių ir 
asmenų, kurių finansinė padėtis yra 
prasta arba nepakankamai gera arba 
kurie neturi ar turi nepakankamai 
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biudžetui taikomų finansinių taisyklių 
pirmos dalies VIII antraštinėje dalyje 
nurodytas finansines priemones ir 
dotacijas.

kapitalo ir todėl negali gauti paskolos 
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.

Or. en

Pakeitimas 306
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 307
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinių administracijų ir 
valstybių narių paskirtų specialių tarnybų, 
atsakingų už mikrokreditų teikėjų 
pripažinimą ir viešinimą, gebėjimų 
stiprinimas. 



AM\900457LT.doc 97/148 PE487.817v02-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 308
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. parama labai mažoms įmonėms ir 
socialinėms įmonėms naudojant 
finansines priemones, kad jos galėtų 
rengti profesinius mokymus jaunuoliams 
ir (arba) bedarbiams.

Or. en

Pakeitimas 309
Jan Kozłowski

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programos veiksmai gali būti 
įgyvendinami bendrai su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, jei jie yra tinkami programos 
ir tų priemonių tikslams pasiekti. Labai 
svarbu nustatyti aiškias pagal šią 
programą ir kitas priemones (pvz., ESF 
arba ERPF) vykdomų veiksmų ribas, kad 
būtų išvengta paramos sutapimo ir 
užtikrinta sinergija.

Or. pl

Pakeitimas 310
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su Europos socialinio 
fondo (ESF), Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) veikla, programa 
„Horizontas 2020“, skirta moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, ir Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programa, ir ją papildytų.

Or. en

Pakeitimas 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 312
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. tai visų pirma Europos socialinio fondo 
(ESF) veikla, taip pat veikla tokiose 
srityse, kaip antai: socialinis dialogas, 
teisingumas ir pagrindinės teisės, 
švietimas, profesinis mokymas ir jaunimo 
politika, moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
verslumas, sveikata, ES plėtra ir išorės 
santykiai, bendra ekonominė politika. 
Pagal programą remiama veikla atitinka 
Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus bei 
valstybės pagalbos taisykles.

1. tai visų pirma Europos socialinio fondo 
(ESF) veikla, taip pat veikla tokiose 
srityse, kaip antai: socialinis dialogas, 
teisingumas ir pagrindinės teisės, 
švietimas, profesinis mokymas ir jaunimo 
politika, moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
verslumas, sveikata, ES plėtra ir išorės 
santykiai, bendra ekonominė politika. 
Komisija užtikrins, kad valstybės narės 
suteiktų ESF finansavimą 
organizacijoms, kurios siūlo kuravimo ir 
mokymo programas galutiniams 
mikrokreditų gavėjams; be to, tai 
paskatins valstybes nares iš ESF lėšų 
skirti palūkanų subsidijas galutiniams ES 
mikrokreditų gavėjams . Pagal programą 
remiama veikla atitinka Sąjungos ir 
nacionalinius teisės aktus bei valstybės 
pagalbos taisykles.

Or. hu

Pakeitimas 313
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su Europos socialinio 
fondo (ESF) veikla, taip pat veikla tokiose 
srityse kaip socialinis dialogas, teisingumas 
ir pagrindinės teisės, švietimas, profesinis 
mokymas ir jaunimo politika, moksliniai 

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su struktūrinių fondų, 
Europos socialinio fondo (ESF), ERPF
veikla ir specifinėmis programomis, 
skirtomis MVĮ, taip pat veikla tokiose 
srityse kaip socialinis dialogas, teisingumas 
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tyrimai ir inovacijos, verslumas, sveikata, 
ES plėtra ir išorės santykiai, bendra 
ekonominė politika, ir ją papildytų.

ir pagrindinės teisės, švietimas, profesinis 
mokymas ir jaunimo politika, moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, verslumas, sveikata, 
ES plėtra ir išorės santykiai, bendra 
ekonominė politika, ir ją papildytų.

Or. fr

Pakeitimas 314
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal programą remiama veikla atitinka 2. Pagal programą remiama veikla atitinka 
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Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus bei 
valstybės pagalbos taisykles.

Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus bei 
valstybės pagalbos taisykles, TDO 
konvencijas.

Or. en

Pakeitimas 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinami veiksmai taip pat 
atitinka Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartiją ir Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją.

Or. en

Pakeitimas 317
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal programą įgyvendinamų veiksmų 
rezultatai, siekiant kuo didesnio jų 
poveikio, tvarumo ir papildomos naudos 
Sąjungai, tinkamai viešinami ir 
skleidžiami.

1. Pagal programą įgyvendinamų veiksmų 
rezultatai, siekiant kuo didesnio jų 
poveikio, tvarumo ir papildomos naudos 
Sąjungai, reguliariai ir tinkamai viešinami 
ir skleidžiami piliečiams, EESRK, MVĮ 
atstovams, socialiniams partneriams ir 
Europos Parlamentui.

Or. fr

Pakeitimas 318
Kinga Göncz
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal programą įgyvendinamų veiksmų 
rezultatai, siekiant kuo didesnio jų 
poveikio, tvarumo ir papildomos naudos 
Sąjungai, tinkamai viešinami ir 
skleidžiami.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. hu

Pakeitimas 319
Philippe Boulland

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 ir Regionų komiteto ir EESRK 
žiniai teikia metines stebėjimo ataskaitas. 
Tokiose ataskaitose išdėstomi kokybiniai ir 
kiekybiniai programos rezultatai ir 
aprašoma, kaip jos veikloje atsižvelgta į 
lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija, 
įskaitant prieinamumą, klausimus. Siekiant 
padidinti skaidrumą, ataskaitos 
skelbiamos ir jomis leidžiama naudotis 
visuomenei.

Or. fr

Pakeitimas 320
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis
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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 pradinę stebėjimo 
ataskaitą po metų ir vėliau kas dvejus 
metus stebėjimo ataskaitas, kurias teikia
Europos Parlamentui bei Tarybai. Tokiose 
ataskaitose išdėstomi programos rezultatai 
ir aprašoma, kaip jos veikloje atsižvelgta į 
lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija, 
įskaitant prieinamumą, klausimus.

Or. en

Pakeitimas 321
Kinga Göncz

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.

Or. hu

Pakeitimas 322
Jan Kozłowski
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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 kas dvejus metus teikia stebėjimo 
ataskaitas. Tokiose ataskaitose išdėstoma
programos įgyvendinimo pažanga, pasiekti 
rezultatai ir aprašoma, kaip jos veikloje 
atsižvelgta į lyčių lygybės ir kovos su 
diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
klausimus.

Or. pl

Pakeitimas 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, bendradarbiaujant 
su 26d straipsnyje nurodyta strategine 
patariamąja taryba nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai, ir 
įvertinti Sąjungos papildomą naudą, iki 
2017 m. pabaigos atliekamas programos 
laikotarpio vidurio vertinimas.
26d straipsnyje nurodyta strateginė 
patariamoji taryba turėtų būti įtraukta į 
visą vertinimo procesą.

Or. en

Pakeitimas 324
Jan Kozłowski
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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, 
vėliausiai iki 2017 m. pabaigos atliekamas 
programos laikotarpio vidurio vertinimas. 
Komisija, remdamasi peržiūra, gali 
perkelti asignavimus tarp skirtingų 
programos sričių.

Or. pl

Pakeitimas 325
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis
Teminiai skyriai ir finansavimas

1. Pagal „Progress“ kryptį remiami 
veiksmai, nurodyti vienoje ar daugiau 
teminių skyrių, išvardintų a, b ir c 
punktuose. Per visą programos laikotarpį 
lėšų, nurodytų 5 straipsnio 2 dalies a 
punkte, paskirstymas tarp skirtingų skyrių 
turi atitikti šias žemutines ribas:
(a) užimtumo – mažiausiai 10 % šio 
skyriaus lėšų turi būti panaudota kovai su 
jaunimo nedarbu;
(b) socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir skurdo mažinimo bei 
prevencijos – 50 %;
(c) darbo sąlygų gerinimo – 10 %.
2. Vykdant veiklą pagal tris teminius 
skyrius mažiausiai 25 % lėšų, nurodytų 5 
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straipsnio 2 dalies a punkte, per visą 
programos laikotarpį turi būti panaudota 
eksperimentinėms socialinės politikos 
priemonėms.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 26e 
straipsnį dėl lėšų kiekvienais metais 
paskirstymo atskiriems krypties 
skirsniams. Komisija turi teisę nustatyti 
bendrą a skyriui skiriamą sumą ir 
padidinti ar sumažinti b ir c skyriaus 
asignavimus, nurodytus 1 dalyje, iki 5 %, 
atsižvelgdama į konkrečius poreikius ir 
politikos prioritetus „Progress“ krypčiai 
priklausančiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 a straipsnis
Teminiai skyriai

Pagal „Progress“ krypties daugiametę 
darbo programą turėtų būti remiami 
veiksmai, numatyti  viename ar daugiau iš 
šių teminių skyrių:
a) užimtumo,
b) socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir skurdo mažinimo bei 
prevencijos;
c) darbo sąlygos ir sveikata bei sauga 
darbe;
Be to, turėtų būti apimti ir šie 
horizontalūs prioritetai:
a) eksperimentines socialinės politikos 
priemones;
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b) kovą su jaunimo nedarbu ir atskirtimi;
c) lygių galimybių skatinimą tarp vyrų ir 
moterų;
d) kovą su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos ir laikytis Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos;
e) vaiko teisių apsaugą ir gerovę.

Or. en

Pakeitimas 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi programos 
„Progress“ krypties konkretūs tikslai:

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi programos 
„Progress“ krypties konkretūs tikslai remia 
strategijos „Europa 2020“, Europos kovos 
su skurdu ir socialine atskirtimi plano ir 
kitų atitinkamų pavyzdinių iniciatyvų 
įgyvendinimą bei įsipareigojimus 
socialinio AKM srityje. Konkretūs tikslai 
yra šie:

Or. en

Pakeitimas 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą, 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 

(a) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
politika užimtumo, darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
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būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
atitiktų konkrečius poreikius, problemas 
bei kiekvienos valstybės narės esamas
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis;

ir kovos su diskriminacija ir daugialype 
diskriminacija, skurdu ir atskirtimi būsto 
srityje, kovos su jaunimo nedarbu ir 
jaunimo skurdu, migrantų bei etninių 
mažumų skurdu ir energetiniu skurdu 
srityse, taip pat šių sričių teisės aktai būtų 
grindžiami patikimais įrodymais ir atitiktų 
konkrečius žmonių poreikius, socialines
problemas bei kiekvienos valstybės narės
socialines sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos 
kokybės palyginamus analitinius 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 329
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą,
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
atitiktų konkrečius poreikius, problemas 
bei kiekvienos valstybės narės esamas
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis;

(a) siekiant užtikrinti, kad socialinę politiką 
ir darbo sąlygas reglamentuojantys 
Sąjungos teisės aktai, skirti kovoti su 
atskirtimi galimybių naudotis medicinine 
priežiūra labiausiai nepasiturintiems 
asmenims ir užimtumo srityse, būtų 
grindžiami vietos, regioniniais ar 
nacionaliniais įrodymais ir visiškai atitiktų 
konkrečius darbo ieškančių asmenų 
ir (arba) darbuotojų poreikius ir 
poreikius, problemas bei kiekvienos 
valstybės narės sąlygas, darančias poveikį
piliečiams, rinkti ir skleisti aukštos 
kokybės palyginamus analitinius 
duomenis;

Or. fr
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Pakeitimas 330
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą, 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
atitiktų konkrečius poreikius, problemas 
bei kiekvienos valstybės narės esamas 
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis;

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą, 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
veiksmingai atitiktų poreikius, problemas 
bei kiekvienos valstybės narės esamas 
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis;

Or. el

Pakeitimas 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą apie Sąjungos 
užimtumo bei socialinę politiką ir darbo 
sąlygas reglamentuojančius teisės aktus;

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą, vykdant 
Europos užimtumo strategiją ir taikant 
atvirąjį koordinavimo metodą socialinės 
apsaugos ir įtraukties srityje, skatinant 
specializuotų subjektų, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, tinklų veiklą 
Europos Sąjungos užimtumo, socialinės 
apsaugos, socialinės įtraukties, darbo 
sąlygų, kovos su diskriminacija ir 
daugialype diskriminacija, kovos su 
skurdu ir atskirtimi būsto srityje, vaiko 
teisių apsaugos ir gerovės, kovos su 
jaunimo nedarbu ir jaunimo skurdu, 



PE487.817v02-00 110/148 AM\900457LT.doc

LT

pagalbos migrantų integracijos ir 
prieglobsčio prašytojų padėties gerinimo 
politikos srityse, taip pat rengiant šias 
sritis reglamentuojančius teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 332
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą apie Sąjungos 
užimtumo bei socialinę politiką ir darbo 
sąlygas reglamentuojančius teisės aktus.

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, dėmesį 
sutelkiant į inovatyvius veiksmus, skirtus 
skatinti įsidarbinimo galimybes ir ypač 
susirasti pirmą darbą, abipusį mokymąsi ir 
Sąjungos, nacionalinio ir tarptautinio 
lygmens dialogą apie Sąjungos socialinę 
politiką, kovos su atskirtimi priemones ir 
informavimo kampanijas apie socialiai 
labiausiai pažengusių įmonių Europoje 
ženklo naudingumą ir apie darbo sąlygas 
reglamentuojančius teisės aktus .

Or. fr

Pakeitimas 333
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
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mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą apie Sąjungos 
užimtumo bei socialinę politiką ir darbo 
sąlygas reglamentuojančius teisės aktus;

mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą, vykdant 
Europos užimtumo strategiją ir taikant 
atvirąjį koordinavimo metodą socialinės 
apsaugos ir įtraukties srityje, skatinant 
specializuotų subjektų, įskaitant 
socialinius partnerius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas, tinklų veiklą 
Europos Sąjungos užimtumo, darbo 
sąlygų, socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir kovos su skurdu politikos 
srityse, taip pat rengiant šias sritis
reglamentuojančius teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) aktyvios visų susijusių subjektų 
veiklos siekiant jau sutartų Sąjungos 
prioritetų, pvz., aktyvios įtraukties, kovos 
su diskriminacija ir daugialype 
diskriminacija, kovos su benamyste ir 
atskirtimi būsto srityje, vaikų skurdu, 
energetiniu skurdu ir migrantų bei 
etninių mažumų skurdu, rėmimas, 
įgyvendinant 2010–2020 m. Europos 
strategiją dėl negalios, Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, Bendruosius veiksmus dėl 
psichikos sveikatos ir Bendruosius 
veiksmus dėl nelygybės sveikatos srityje;

Or. en

Pakeitimas 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) prevencinės kultūros darbuotojų 
sveikatos ir saugos srityje ugdymas ir 
psichinės ir fizinės sveikatos darbo 
aplinkoje skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos
reformas, didinti pagrindinių veikėjų 
gebėjimą rengti ir įgyvendinti socialinius 
eksperimentus ir sudaryti sąlygas naudotis 
susijusiomis žiniomis ir patirtimi;

(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų iš anksto 
numatyti ir sukurti darbo vietų kūrimo 
potencialą ir gebėjimus, kurių reikia, 
norint pereiti prie efektyvaus išteklių 
naudojimo ir mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos ir taip pat 
ekologiškai ir socialiai tvarios plėtros,
išbandyti socialinės ir darbo rinkos 
politikos kryptis, kurios atitinkamai būtų 
skirtos pagerinti darbo vietų ir socialinės 
apsaugos kokybei, didinti pagrindinių 
veikėjų gebėjimą rengti ir įgyvendinti 
socialinius eksperimentus ir sudaryti 
sąlygas naudotis susijusiomis žiniomis ir 
patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 337
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos 
reformas, didinti pagrindinių veikėjų 
gebėjimą rengti ir įgyvendinti socialinius 
eksperimentus ir sudaryti sąlygas naudotis 
susijusiomis žiniomis ir patirtimi;

(c) teikti finansinę paramą nacionaliniams, 
regioniniams ir vietos veikėjams, kad jie 
galėtų išbandyti socialinės ir darbo rinkos 
politikos reformas, didinti pagrindinių 
veikėjų gebėjimą rengti ir įgyvendinti 
socialinius eksperimentus ir sudaryti 
sąlygas naudotis susijusiomis žiniomis ir 
patirtimi;

Or. fr

Pakeitimas 338
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teikti Sąjungos ir nacionalinėms 
organizacijoms finansinę paramą, 
stiprinančią jų gebėjimus plėtoti, skatinti ir
remti Sąjungos užimtumo ir socialinę 
politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

(d) teikti Sąjungos ir nacionalinėms, 
regioninėms arba vietos organizacijoms 
finansinę paramą, stiprinančią jų gebėjimus 
plėtoti inovatyvius socialinius 
eksperimentus ir skatinti bei remti 
Sąjungos užimtumo, kovos su atskirtimi ir 
socialinę politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

Or. fr

Pakeitimas 339
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teikti Sąjungos ir nacionalinėms
organizacijoms finansinę paramą, 

(d) teikti organizacijoms visais lygmenimis
finansinę paramą, stiprinančią jų gebėjimus 
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stiprinančią jų gebėjimus plėtoti, skatinti ir 
remti Sąjungos užimtumo ir socialinę 
politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

plėtoti, skatinti ir remti Sąjungos politiką
užimtumo, darbo sąlygų, socialinės 
apsaugos, socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu srityse, taip pat šių sričių teisės 
aktų įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 340
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi programos 
„Progress“ krypties konkretūs tikslai:
(a) sukurti socialinį ženklą, skirtą 
nustatyti įmones, kuriose stengiamasi 
laikytis griežtesnių socialinių reikalavimų, 
nei minimalūs teisiniai standartai siekiant 
artėti prie Europos socialinio modelio, 
galinčio pasiūlyti geresnę socialinę 
apsaugą darbuotojams, tenkinti vartotojų 
siekius ir finansų įstaigų pageidavimą 
investuoti į socialiai atsakingas įmones;
(b) sukurti finansavimą, kuris galėtų būti 
naudojamas kaip gavėjų „asmeninis 
įnašas“, kai jie kreipiasi į finansų 
institucijas;
(c) įsteigti vieno langelio principą, 
sujungiant įdarbinimo paslaugas ir visas 
kitas su tuo susijusias socialines 
paslaugas (NVO, savanoriškų 
organizacijų, socialinių partnerių ir t. t.) 
užimtumo srityje (mokymai, gamybinė 
praktika, perskirstymas ir t. t.) ir 
socialinėje srityje (būsto, sveikatos, 
transporto ir t. t.); 
(d) skatinti nuotolinį darbą;
(e) skatinti ir remti visas mokyklų ir 
mokymo centrų iniciatyvas, kurių tikslas 
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glaudžiau bendradarbiauti su įdarbinimo 
tarnybomis, kad būtų galima orientuoti 
mokymo kursus į sektorius, kuriuose 
trūksta kvalifikuotos darbo jėgos;
(f) steigti verslo inkubatorius, leidžiančius 
sutelkti išteklius įmonių steigimo tikslais 
skatinti įmonių kūrimo sistemas, 
suteikiant techninę ir finansinę paramą ir 
siūlant rėmimo galimybes; 
(g) pagerinti informaciją, teikiamą apie 
Europos programas, skirtas padėti darbo 
ieškantiems piliečiams;
(h) remti iniciatyvas, kurios suteikia 
galimybę atsirasti aplinkybėms ir aplinkai, 
kurioje atsižvelgiama į bedarbius, 
ieškančius darbo( mobilumo pagalba, 
paskola transporto priemonei, pagalba 
mokytis vairuoti, socialinės išmokos ir 
t. t.);
(i) kovoti su atskirtimi ir skurdu, taip pat 
užtikrinti  labiausiai nepasiturintiems 
asmenims galimybę naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis. 

Or. fr

Pakeitimas 341
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užimtumo tarnybos; (b) valstybinės ir privačios įdarbinimo 
tarnybos;

Or. en

Pakeitimas 342
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendinant šią programą, Komisija 
nustato bendradarbiavimą su Europos 
fondais ir agentūromis, susijusiomis su 
socialiniais reikalais, ir užtikrina, kad ši 
programa atitiktų ir papildytų 
„Grundtvig“ ir „Leonardo“ programas.

Or. fr

Pakeitimas 343
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali bendradarbiauti su 
programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis. Tokių trečiųjų šalių 
atstovai gali dalyvauti bendrus interesus 
atitinkančiuose renginiuose (kaip antai 
konferencijose, praktiniuose užsiėmimuose 
ir seminaruose) programoje 
dalyvaujančiose valstybėse ir jų 
dalyvavimo išlaidos gali būti padengiamos 
programos lėšomis.

4. Komisija gali bendradarbiauti su 
programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis. Tokių trečiųjų šalių 
atstovai gali dalyvauti bendrus interesus 
atitinkančiuose renginiuose (kaip antai 
konferencijose, praktiniuose užsiėmimuose 
ir seminaruose) programoje 
dalyvaujančiose valstybėse ir jų 
dalyvavimo išlaidos gali būti iš dalies 
padengiamos programos lėšomis.

Or. fr

Pakeitimas 344
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 a straipsnis
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Teminiai skyriai ir finansavimas
1. Pagal „EURES“ kryptį remiami
veiksmai, nurodyti vienoje ar daugiau 
teminių skyrių, išvardintų a, b ir c 
punktuose. Per visą Programos laikotarpį 
lėšų, nurodytų 5 straipsnio 2 dalies b 
punkte, paskirstymas tarp skirtingų skyrių 
turi atitikti šias žemutines ribas:
(a) informacijos paslaugų, konsultavimo 
ir pagalbos darbo ieškantiems judiems 
darbuotojams ir jį siūlantiems 
darbdaviams – 15 %;
(b) tikslinio judumo programoms – 20 %;
(c) tarptautinio, sektorių ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo – 40 %.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 26e 
straipsnį dėl lėšų kiekvienais metais 
paskirstymo atskiriems krypties 
skirsniams. Komisija turi teisę padidinti 
ar sumažinti a, b ir c skyriaus 
asignavimus, nurodytus 1 dalyje, iki 5 %, 
atsižvelgdama į konkrečius poreikius ir 
politikos prioritetus „EURES“ krypčiai 
priklausančiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 a straipsnis
Teminiai skyriai

straipsnis
Teminiai skyriai
„EURES“ kryptis apima šių sričių veiklą:
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(a) informacijos paslaugų, konsultavimo 
ir pagalbos darbo ieškantiems judiems 
darbuotojams ir jį siūlantiems 
darbdaviams;
(b) tikslinių judumo programų;
(c) tarptautinio, sektorių ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo;
(d) veiklos ir įdarbinimo vertinimą, kaip 
visa apimantį skyrių;
(e) „Tavo pirmasis EURES darbas“ darbo 
ieškantiems jaunuoliams.

Or. en

Pakeitimas 346
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia 
susijusi informacija; tai bus pasiekta
dalijantis šia informacija ir skleidžiant ją 
tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikomis.

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija ir patarimai apie laisvas 
darbo vietas ir darbo prašymus, taip pat bet 
kokia kita susijusi informacija, pvz., apie 
gyvenimo ir darbo sąlygas, įskaitant 
socialinius teisės aktus, galiojančius 
darbo teisės aktus ir kolektyvines sutartis, 
taip pat apie galimybes įgyti naujų 
įgūdžių; to siekiama dalijantis šia 
informacija ir skleidžiant ją tarptautiniu, 
tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu 
lygmenimis naudojantis įprastomis 
sąveikomis, taip pat konsultuojant 
individualiai;

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie gyvenimo ir darbo sąlygas, nustatytas Reglamento 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Europos Sąjungoje 12 straipsnio 3 dalyje yra tarsi orientyras 
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darbuotojams iš kitų valstybių narių. Šis keitimasis informacija taip pat gali apimti galimybes 
įgyti naujų įgūdžių kitoje valstybėje narėje, kaip nurodyta Komisijos sprendimo 2003/8/EB 2 
straipsnyje, kiek tai susiję su laisvų darbo vietų ir darbo prašymų įforminimu.

Pakeitimas 347
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia 
susijusi informacija; tai bus pasiekta 
dalijantis šia informacija ir skleidžiant ją 
tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikomis.

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia 
susijusi informacija; tai bus pasiekta 
dalijantis šia informacija ir skleidžiant ją 
tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikomis. užtikrinti, kad 
tikslinis judumas netrukdytų galimybėms 
įsidarbinti vietoje mokymo kursus 
orientuojant į sektorius, kuriuose trūksta 
kvalifikuotos darbo jėgos;

Or. fr

Pakeitimas 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia 
susijusi informacija; tai bus pasiekta 
dalijantis šia informacija ir skleidžiant ją 
tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia 
susijusi informacija, ir teikiamos kuravimo 
paslaugos, atveriančios žmonėms 
galimybes, ypač žemos kvalifikacijos 
asmenims; tai bus pasiekta dalijantis šia 
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įprastomis sąveikomis. informacija ir skleidžiant ją tarptautiniu, 
tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu 
lygmenimis naudojantis įprastomis 
sąveikomis.

Or. en

Pakeitimas 349
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) plėtoti darbuotojų atrankos ir 
įdarbinimo paslaugas užpildant laisvas 
darbo vietas ir patenkinant darbo 
prašymus Europos lygmeniu; tai turėtų 
apimti visus įdarbinimo etapus, pradedant 
parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo rinkos
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams.

(b) plėtoti darbuotojų atrankos paslaugas, 
įskaitant vieno langelio principu pagrįstą 
profesinį orientavimą ir mokymus,
įdarbinimo užpildant laisvas darbo vietas
paslaugas siekiant atitikti specifinius
darbo ieškančių asmenų poreikius, visų 
pirma supaprastinant administracinius 
formalumus, sudaryti sąlygas, kad 
kvalifikacija atitiktų darbo prašymus 
Europos lygmeniu; tai turėtų apimti visus 
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu 
įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo jėgos
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams. Tai turi būti užtikrinta visų 
pirma tam, kad šios darbuotojų atrankos 
ir įdarbinimo paslaugos neskatintų protų 
nutekėjimo.

Or. fr

Pakeitimas 350
Marian Harkin
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) plėtoti darbuotojų atrankos ir 
įdarbinimo paslaugas užpildant laisvas 
darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus 
Europos lygmeniu; tai turėtų apimti visus 
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu 
įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo rinkos 
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams.

(b) plėtoti darbuotojų atrankos ir tvaraus 
įdarbinimo paslaugas užpildant laisvas 
darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus 
Europos lygmeniu; tai turėtų apimti visus 
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu 
įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo jėgos 
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Parengti tikslinę judumo dėl darbo 
programą, skirtą vykdant 
transnacionalinę atranką ir įdarbinimą 
užpildant laisvas darbo vietas, padėti 
jauniems žmonėms rasti darbą kitoje 
valstybėje narėje (programa „Tavo 
pirmasis EURES darbas“) užpildant 
laisvas darbo vietas ir patenkinant darbo 
prašymus Europos lygmeniu; tai turėtų 
apimti visus įdarbinimo etapus, pradedant 
parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką;
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Or. en

Pakeitimas 352
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a straipsnis
Konkretūs veiksmai

Be veiklos rūšių, numatytų 6 straipsnyje, 
pagal EURES kryptį gali būti vykdomi šie 
konkretūs veiksmai:
(a) tarnybų, kurios pagal teritoriją 
atsakingos už pasienio regionus, 
plėtojamos, kur reikalinga, 
tarpvalstybinės partnerystės; darbo 
ieškančių asmenų, judžių darbuotojų, 
įskaitant pasienio darbuotojus, sezoninių 
darbuotojų, darbuotojų migrantų ir 
komandiruotųjų darbuotojų bei darbdavių 
konsultavimas ir informavimas prieš, per 
ir po pasinaudojimo judumo galimybėmis, 
siekiant skatinti savanorišką geografinį 
judumą tinkamomis sąlygomis; 
informacinės medžiagos rengimas ir 
sklaida, siekiant informuoti darbo 
ieškančius asmenis, judžius darbuotojus, 
darbdavius ir EURES patarėjus darbo 
teisės, socialinės apsaugos ir darbo sąlygų 
pasienio regionuose bei kitose valstybėse 
narėse klausimais;
(b) tikslinių judumo programų rengimas 
ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su 
Darbuotojų judėjimo laisvės patariamuoju 
komitetu;
(c) EURES veiklos ir įdarbinimo 
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tarpininkaujant EURES vertinimas, 
vienodai remiantis kokybiniais ir 
kiekybiniais kriterijais bei daugiausia 
dėmesio skiriant atvykstančių ir 
išvykstančių darbuotojų įsidarbinimui 
atskirose valstybėse narėse, taip pat 
apibendrintiems įdarbinimo duomenims 
Europos Sąjungos lygmeniu, kartu 
atsižvelgiant į kintančias sąlygas darbo 
rinkoje ir susijusius judumo modelius; 
rodiklių, kuriais siekiama įvertinti 
užimtumo kokybę ir darbo sąlygas 
EURES siūlomose darbo vietose, 
rengimas, bendradarbiaujant Komisijai, 
valstybėms narėms ir socialiniams 
partneriams.

Or. en

Pakeitimas 353
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 a straipsnis
Konkretūs veiksmai

Be veiklos rūšių, numatytų 6 straipsnyje, 
pagal EURES kryptį gali būti vykdomi šie 
konkretūs veiksmai:
(a) tarpvalstybinių partnerysčių
plėtojimas; daugiakalbės skaitmeninės 
platformos, skirtos laisvoms darbo vietoms 
užpildyti ir darbo prašymams patenkinti, 
sukūrimas; konsultavimas prieš, per ir po 
pasinaudojimo judumo galimybėmis, 
siekiant skatinti geografinį judumą 
tinkamomis sąlygomis; informacinės 
medžiagos rengimas ir sklaida.

Or. de
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Pakeitimas 354
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 b straipsnis
Mobility schemes

1. Tikslinės judumo programos gali būti 
skirtos konkrečioms darbuotojų grupėms, 
tam tikriems sektoriams, profesijoms, 
atskiroms šalims arba šalių grupei tais 
atvejais, kai nustatyti aiškūs ekonominiai 
poreikiai ir kai būtų naudinga darbuotojų 
paieška visoje Europos Sąjungoje, pvz., 
siekiant padėti užpildyti kvalifikuotas 
darbo vietas arba darbo vietas, kurioms 
sunku rasti tinkamų kandidatų ir kurių 
atveju susiduriama su įdarbinimo 
sunkumais. Dėl šių programų bus 
reguliariai konsultuojamasi su 
Darbuotojų judėjimo laisvės patariamuoju 
komitetu.
2. Tikslinės judumo programos 
grindžiamos tinkamo judumo principu, 
visapusiškai atsižvelgiant į taikomus 
darbo standartus ir teisinius reikalavimus. 
Taigi pagal šias programas užtikrinamos 
darbo vietos darbuose su patikimomis 
darbo sąlygomis ir sąžiningais 
atlyginimais, nustatytais kolektyvinėmis 
sutartimis, arba su nustatytu mažiausiu 
darbo užmokesčiu.
3. Įgyvendinančios organizacijos, pagal 
tikslines judumo programas teikiančios 
paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir 
darbdaviams, atrenkamos paskelbiant 
viešą kvietimą teikti paraiškas, kurias gali 
teikti ir užimtumo tarnybos, su sąlyga, kad 
jos įsipareigoja laikytis tinkamo judumo 
principo.
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4. Turi būti užtikrintas platus tikslinių 
judumo programų koordinavimas ir 
visapusiškas taikytinų darbo įstatymų ir 
standartų laikymasis.

Or. de

Pakeitimas 355
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 b straipsnis
Protų nutekėjimo stebėsena

Siekdama nustatyti geografinio judumo 
neigiamą poveikį atskiroms valstybėms 
narėms arba konkretiems ekonomikos 
sektoriams ir jo išvengti, Komisija pagal 
reglamento 492/2011 12 straipsnį nuolat 
stebi judumo modelius (ypač kvalifikuotų 
darbuotojų). Atsiradus darbo rinkos 
iškraipymams, Komisija apsvarsto 
galimybę pateikti pasiūlymus Europos 
Parlamentui ir Tarybai dėl kovos su 
šiomis tendencijomis priemonių.

Or. en

Pakeitimas 356
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užimtumo tarnybos; (b) valstybinės ir privačios įdarbinimo 
tarnybos;

Or. en

Pakeitimas 357
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinių partnerių organizacijos ir 
kitos suinteresuotosios šalys.

(c) regionų ir vietos valdžios institucijos,
socialinių partnerių organizacijos ir kitos
regioninės bei vietos organizacijos ir
suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios 
tarpvalstybinėse partnerystėse.

Or. de

Pakeitimas 358
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinių partnerių organizacijos ir 
kitos suinteresuotosios šalys.

(c) socialinių partnerių organizacijos ir 
atitinkamos šalys, įskaitant regionų ir 
vietos valdžios institucijas.

Or. en

Pakeitimas 359
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21 a straipsnis
Teminiai skyriai ir finansavimas

1. Pagal mikrofinansų ir socialinio 
verslumo kryptį remiami veiksmai, 
nurodyti vienoje ar daugiau teminių 
skyrių, išvardintų a ir b punktuose. Per 
visą Programos laikotarpį lėšų, nurodytų 
5 straipsnio 2 dalies c punkte, 
paskirstymas tarp skirtingų skyrių turi 
atitikti šias žemutines ribas:
(a) pažeidžiamų grupių ir labai mažų 
įmonių mikrofinansavimą – 45 %;
(b) socialinis verslumo – 45 %.
2. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 26e 
straipsnį dėl lėšų kiekvienais metais 
paskirstymo atskiriems krypties 
skirsniams. Komisija turi teisę padidinti 
ar sumažinti a ir b skyriaus asignavimus, 
nurodytus 1 dalyje, iki 5 %, atsižvelgdama 
į konkrečius poreikius ir politikos 
prioritetus mikrofinansų ir socialinio 
verslumo krypčiai priklausančiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, kurie prarado arba kuriems 
gresia pavojus prarasti darbą arba kuriems 
sunku patekti ar sugrįžti į darbo rinką, taip 
pat asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, ir pažeidžiamiems asmenims, 

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

kurie neturi palankių sąlygų pasinaudoti 
įprastos kredito rinkos paslaugomis ir nori 
įsteigti arba išplėsti labai mažą įmonę,
įskaitant vykdyti savarankišką veiklą be 
jokios diskriminacijos dėl amžiaus;

Or. en

Pakeitimas 361
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 362
Philippe Boulland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) labai mažų įmonių kūrimas ir plėtra, 
taikant mikrofinansų priemones, kurios 
leistų sukaupti maksimalią sumą 
atsižvelgiant į ekonominę padėtį;

Or. fr
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Pakeitimas 363
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labai mažoms įmonėms, ypač toms, 
kuriose dirba a punkte nurodyti asmenys.

(b) labai mažoms įmonėms, ypač toms,
kuriose dirba pažeidžiami asmenys, kurie 
neturi palankių sąlygų pasinaudoti darbo 
rinkos paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labai mažoms įmonėms, ypač toms, 
kuriose dirba a punkte nurodyti asmenys.

(b) mikroįmonėms, ypač socialinės 
ekonomikos srityje, taip pat 
mikroįmonėms, kuriose dirba a punkte 
nurodyti asmenys.

Or. en

Pakeitimas 365
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. sukurti mikrofinansavimą ar 
finansavimą, kuris galėtų būti 
naudojamas kaip gavėjų „asmeninis 
įnašas“, kai jie kreipiasi į finansų 
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institucijas;

Or. fr

Pakeitimas 366
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. remti labai mažų įmonių, kurioms 
numatytos galimybės gauti 
mikrofinansavimą, steigimą ir plėtrą, be 
kita ko užtikrinant papildomų kuravimo ir 
mokymo programų;

Or. en

Pakeitimas 367
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. remti socialinių įmonių plėtrą, visų 
pirma palengvinant jų finansavimą.

3. remti socialinių įmonių ir įmonių, 
gavusių ženklą už nuoseklias pastangas 
laikytis tam tikro skaičiaus iš anksto 
nustatytų ambicingų socialinių kriterijų,
plėtrą, visų pirma palengvinant jų 
finansavimą.

Or. fr

Pakeitimas 368
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti papildomumą, 
Komisija ir valstybės narės glaudžiai 
koordinuos savo atitinkamose 
kompetencijos srityse šiuos veiksmus su 
veiksmais, vykdomais sanglaudos 
politikos srityje, taip pat su nacionalinio 
lygmens veiksmais. Šiais veiksmais 
siekiama skatinti finansuojamų rizikos 
dalijimosi priemonių, pvz., garantijų, 
priešinių garantijų, kapitalo ir skolų 
finansavimo pasiūlą.

Or. en

Pakeitimas 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti papildomumą šie 
veiksmai bus kuo labiau suderinti su 
sanglaudos politikos veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 370
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties veikloje gali dalyvauti 
16 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių 
nacionalinio, regioninio arba vietos 
lygmens viešosios ir privačios 

1. Mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties veikloje gali dalyvauti 
16 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių
nacionalinio, regioninio arba vietos 
lygmens viešosios ir privačios 
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organizacijos, kurios tose valstybėse: organizacijos ir socialinės įmonės ir 
organizacijos, kurios tose valstybėse:

Or. de

Pakeitimas 371
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansuoja socialines įmones. (b) finansuoja socialines įmones ir tas 
įmones, gavusių ženklą už nuoseklias 
pastangas laikytis tam tikro skaičiaus iš 
anksto nustatytų ambicingų socialinių 
kriterijų.

Or. fr

Pakeitimas 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos, siekdamos, kad parama 
pasiektų galutinius jos gavėjus ir kad 
steigiamos labai mažos įmonės būtų 
konkurencingos ir perspektyvios, 
glaudžiai bendradarbiauja su 
organizacijomis, kurios atstovauja 
mikrokreditų galutinių gavėjų interesams, 
ir su organizacijomis, kurios tiems 
galutiniams gavėjams siūlo kuravimo ir 
mokymo programas, ypač su tomis, kurias 
remia ESF.

2. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos, siekdamos, kad parama 
pasiektų galutinius jos gavėjus ir kad 
steigiamos labai mažos įmonės būtų 
perspektyvios, glaudžiai bendradarbiauja 
su organizacijomis, įskaitant pilietinės 
visuomenės organizacijas, kurios 
atstovauja mikrokreditų galutinių gavėjų 
interesams, ir su organizacijomis, kurios 
tiems galutiniams gavėjams siūlo kuravimo 
ir mokymo programas, ypač su tomis, 
kurias remia ESF.

Or. en
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Pakeitimas 373
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įgyvendinti 6 straipsnio 5 
dalyje nurodytas priemones ir dotacijas, 
Komisija gali sudaryti susitarimus su 
Reglamento XXX/2012 [naujasis 2012 m. 
Finansinis reglamentas] dėl Sąjungos 
metiniam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių 55 straipsnio 1 dalies b punkto iii 
ir iv papunkčiuose išvardytais subjektais, 
ypač su Europos investicijų banku ir 
Europos investicijų fondu. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios toms 
finansų įstaigoms patikėtų užduočių 
vykdymo nuostatos, įskaitant nuostatas, 
numatančias būtinybę užtikrinti 
papildomumą ir koordinavimą su 
esamomis Sąjungos ir nacionalinėmis 
finansinėmis priemonėmis ir proporcingai 
paskirstyti išteklius valstybėms narėms ir 
kitoms dalyvaujančioms šalims. Finansinės 
priemonės, pavyzdžiui, rizikos dalijimosi 
priemonės, kapitalo nuosavybės priemonės 
ir skolos priemonės, gali būti 
įgyvendinamos investuojant pagal tam 
skirtą investavimo priemonę.

1. Siekdama įgyvendinti 6 straipsnio 5 
dalyje nurodytas priemones ir dotacijas, 
Komisija gali sudaryti susitarimus su 
Reglamento XXX/2012 [naujasis 2012 m. 
Finansinis reglamentas] dėl Sąjungos 
metiniam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių 55 straipsnio 1 dalies b punkto iii 
ir iv papunkčiuose išvardytais subjektais, 
ypač su Europos investicijų banku ir 
Europos investicijų fondu. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios toms 
finansų įstaigoms patikėtų užduočių 
vykdymo nuostatos, įskaitant nuostatas, 
numatančias būtinybę užtikrinti 
papildomumą ir koordinavimą su 
esamomis Sąjungos ir nacionalinėmis 
finansinėmis priemonėmis ir proporcingai 
paskirstyti išteklius valstybėms narėms ir 
kitoms dalyvaujančioms šalims. Finansinės 
priemonės, pavyzdžiui, finansuojamos
rizikos dalijimosi priemonės kaip antai 
garantijos ir priešinės garantijos, kapitalo 
nuosavybės priemonės ir skolos priemonės, 
gali būti įgyvendinamos panaudojant 
fondą, kurį gali bendrai finansuoti 
finansų įstaigos, arba tiesiogiai pakeičiant 
programos lėšas finansinėmis 
priemonėmis, pvz., garantijomis.

Or. en

Pakeitimas 374
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Fondas teikia paskolas, rizikos 
dalijimosi priemones ir nuosavą kapitalą 
tarpininkams ir (arba) tiesioginį 
finansavimą socialinėms įmonėms. 
Nuosavas kapitalas be kita ko gali būti 
teikiamas kaip dalyvavimas kitų įmonių 
kapitale, neskelbiamosios akcijos, 
akcininkų paskolos, taip pat teikiant 
investuotojams išleistus įvairių tipų 
dalyvavimo kitų įmonių kapitale derinius.

Or. en

Pakeitimas 375
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atitinkamos sąlygos, pvz., 
mikrokreditų, tiesiogiai arba netiesiogiai 
remiamų pagal šią prioritetinę kryptį, 
palūkanų normos turi būti pagrįstos ir 
proporcingos, atsižvelgiant į pagrindinę 
riziką ir faktines išlaidas, susijusias su 
kreditu, taip pat į paskolų patrauklumą 
paskolos gavėjams.

Or. en

Pakeitimas 376
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 1. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 
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tinka, fondų valdytojai Komisijai nusiunčia 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
aprašo remiamą veiklą, jos finansinį 
įgyvendinimą, lėšų ir investicijų 
paskirstymą bei prieinamumą pagal 
sektorius ir gavėjų rūšis, priimtas arba 
atmestas paraiškas ir atitinkamų viešųjų ir 
privačių organizacijų sudarytas sutartis, 
finansuotus veiksmus ir rezultatus, 
įskaitant socialinį poveikį, sukurtas darbo 
vietas ir paramos įmonėms tvarumą.

tinka, fondų valdytojai Komisijai ir 
Parlamentui nusiunčia metines 
įgyvendinimo ataskaitas, kuriose aprašo 
remiamą veiklą, jos finansinį 
įgyvendinimą, lėšų ir investicijų 
paskirstymą bei prieinamumą pagal 
sektorius ir gavėjų rūšis, pagal kiekvieną 
kryptį priimtas arba atmestas paraiškas ir 
atitinkamų viešųjų ir privačių organizacijų 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
rezultatus, įskaitant socialinį poveikį, 
sukurtas darbo vietas ir paramos įmonėms 
tvarumą.

Or. de

Pakeitimas 377
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 
tinka, fondų valdytojai Komisijai nusiunčia 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
aprašo remiamą veiklą, jos finansinį 
įgyvendinimą, lėšų ir investicijų 
paskirstymą bei prieinamumą pagal 
sektorius ir gavėjų rūšis, priimtas arba 
atmestas paraiškas ir atitinkamų viešųjų ir 
privačių organizacijų sudarytas sutartis, 
finansuotus veiksmus ir rezultatus, 
įskaitant socialinį poveikį, sukurtas darbo 
vietas ir paramos įmonėms tvarumą.

1. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 
tinka, fondų valdytojai Komisijai nusiunčia 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
aprašo remiamą veiklą, jos finansinį 
įgyvendinimą, lėšų ir investicijų 
paskirstymą bei prieinamumą pagal 
sektorius ir gavėjų rūšis, priimtas arba 
atmestas paraiškas ir atitinkamų viešųjų ir 
privačių organizacijų sudarytas sutartis, 
finansuotus veiksmus ir rezultatus, 
įskaitant socialinį poveikį, sukurtas darbo 
vietas ir paramos įmonėms tvarumą. 
Komisija reguliariai siunčia šias 
ataskaitas Europos Parlamentui 
susipažinti.
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Or. fr

Pakeitimas 378
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
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.

2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
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.

Or. hu

Pakeitimas 379
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
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.

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

Or. en

Pakeitimas 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
III a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III a skyrius (naujas)

Jaunimo iniciatyvos kryptis

Or. en

Pakeitimas 381
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 a straipsnis
Teminiai skyriai ir finansavimas

1. Pagal Jaunimo iniciatyvos kryptį, skirtą 
asmenims iki 25 m., remiami veiksmai, 
nurodyti vienoje ar daugiau teminių 
skyrių, išvardintų a, b ir c punktuose. Per 
visą Programos laikotarpį lėšų, nurodytų 
5 straipsnio 2 dalies a punkte, 
paskirstymas tarp skirtingų skyrių turi 
atitikti šias žemutines ribas:
a) mokyklos nebaigimo reintegruojant į 
mokymus prevencija – 30 %;
b)  įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje, 
siekiant labiau suartinti užimtumo, 
švietimo ir mokymo sritis, plėtojimas –
20 %;
c) pirmosios darbo patirties ir mokymo 
darbo vietoje siekiant suteikti galimybę 
jaunimui įgyti reikiamų įgūdžių ir darbo 
patirties rėmimas – 20 %;
d) stažuočių ir gamybinės praktikos 
kokybė – 20 %.
2. Vykdant veiklą pagal tris teminius 
skyrius mažiausiai 25 % lėšų, nurodytų 
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5 straipsnio 2 dalies a punkte, per visą 
programos laikotarpį turi būti panaudota 
eksperimentinėms socialinės politikos 
priemonėms.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius teisės aktus pagal 26e 
straipsnį dėl lėšų kiekvienais metais 
paskirstymo atskiriems krypties 
skirsniams. Komisija turi teisę padidinti 
ar sumažinti a, b ir c skyriaus 
asignavimus, nurodytus 1 dalyje, iki 5 %, 
atsižvelgdama į konkrečius poreikius ir 
politikos prioritetus Jaunimo iniciatyvos 
krypčiai priklausančiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 a straipsnis
Teminiai skyriai ir finansavimas

1. Pagal Jaunimo iniciatyvos kryptį, skirtą 
asmenims iki 25 m., remiami veiksmai, 
nurodyti vienoje ar daugiau teminių 
skyrių, išvardintų a, b ir c punktuose. Per 
visą Programos laikotarpį lėšų, nurodytų 
5 straipsnio 2 dalies a punkte, 
paskirstymas tarp skirtingų skyrių turi 
atitikti šias žemutines ribas:
a) mokyklos nebaigimo reintegruojant į 
mokymus prevencija – 30 %;
b)  įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje, 
siekiant labiau suartinti užimtumo, 
švietimo ir mokymo sritis, plėtojimas –
20 %;
c) pirmosios darbo patirties ir mokymo 
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darbo vietoje siekiant suteikti galimybę 
jaunimui įgyti reikiamų įgūdžių ir darbo 
patirties rėmimas – 20 %;
d) stažuočių ir gamybinės praktikos 
kokybė – 20 %.

Or. en

Pakeitimas 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 a straipsnis (naujas)
Teminiai skyriai

Jaunimo iniciatyvos kryptis, skirta 
asmenims iki 25 m. apima šių sričių 
veiklą:
a) mokyklos nebaigimo reintegruojant į 
mokymus prevenciją,
b)  įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje, 
siekiant labiau suartinti užimtumo, 
švietimo ir mokymo sritis, plėtojimą,
c) pirmosios darbo patirties ir mokymo 
darbo vietoje siekiant suteikti galimybę 
jaunimui įgyti reikiamų įgūdžių ir darbo 
patirties rėmimą,
d) galimybes patekti į darbo rinką – gauti 
pirmąjį darbą;

Or. en

Pakeitimas 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b straipsnis (naujas)



PE487.817v02-00 140/148 AM\900457LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 b straipsnis
Konkretūs tikslai

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi Jaunimo 
iniciatyvos krypties konkretūs tikslai:
(a) remti specialių pažangių programų 
kūrimą, siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu, ir skatinti jaunimo perėjimą iš 
švietimo sistemos į padorų darbą, ypač 
skurdžiuose rajonuose ir regionuose, 
pasižyminčiuose išskirtinai aukštu 
jaunimo nedarbo lygiu; šiame kontekste 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
jaunimo, turinčio mažiau galimybių, 
įskaitant jaunas moteris ir nesimokantį 
jaunimą, darbui ar mokymui (NEET) ir 
jaunimui iš etninių mažumų, kurie visi 
galimai susiduria su daugialype 
diskriminacija;
(b) remti keitimąsi geriausia praktika ir 
mokymąsi vieniems iš kitų kovos su 
jaunimo nedarbu srityje, įskaitant 
galimybę įdiegti jaunimo garantiją, kuri 
sudarytų galimybę kiekvienam jaunam 
asmeniui Europoje pasiūlyti darbą, 
tolimesnius mokslus arba į darbą 
orientuotus mokymus ne vėliau kaip per 
keturis mėnesius po mokslų baigimo ar po 
to, kai asmuo tapo bedarbiu; pagerinti 
stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę 
ir sumažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių;
(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos 
priemones, sukurtas kovai su jaunimo 
nedarbu, skirtas skatinti jaunimo 
perėjimą iš mokslo į deramo darbo 
pasaulį, pagerinti stažuočių ir gamybinės 
praktikos kokybę, sumažinti mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių ir sudaryti 
sąlygas naudotis susijusiomis žiniomis ir 
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patirtimi;
(d) teikti finansinę paramą Sąjungos, 
nacionalinėms ir regioninėms 
organizacijoms, kad jos galėtų paspartinti 
savo gebėjimus plėtoti, skatinti ir remti 
veiklą, skirtą kovai su jaunimo nedarbu, 
skirtą skatinti jaunimo perėjimą iš mokslo 
į deramo darbo pasaulį, pagerinti 
stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę, 
sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir sudaryti sąlygas naudotis 
susijusiomis žiniomis ir patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 b straipsnis (naujas)
Konkretūs tikslai

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi Jaunimo 
iniciatyvos krypties konkretūs tikslai:
(a) remti specialių pažangių programų 
kūrimą, siekiant kovoti su jaunimo 
nedarbu, ir skatinti jaunimo perėjimą iš 
švietimo sistemos į padorų darbą, ypač 
skurdžiuose rajonuose ir regionuose, 
pasižyminčiuose išskirtinai aukštu 
jaunimo nedarbo lygiu; šiame kontekste 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
jaunimo, turinčio mažiau galimybių, 
įskaitant jaunas moteris ir nesimokantį 
jaunimą, darbui ar mokymui (NEET) ir 
jaunimui iš etninių mažumų, kurie visi 
galimai susiduria su daugialype 
diskriminacija;
(b) remti keitimąsi geriausia praktika ir 
mokymąsi vieniems iš kitų kovos su 
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jaunimo nedarbu srityje, pagerinti 
stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę 
ir sumažinti mokyklos nebaigiančių 
asmenų skaičių, keičiantis 
dalyvaujančiose šalyse vykdomų projektų 
gerąja patirtimi;
(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos 
priemones, sukurtas kovai su jaunimo 
nedarbu, skirtas skatinti jaunimo 
perėjimą iš mokslo į deramo darbo 
pasaulį, pagerinti stažuočių ir gamybinės 
praktikos kokybę, sumažinti mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių ir sudaryti 
sąlygas naudotis susijusiomis žiniomis ir 
patirtimi;
(d) teikti finansinę paramą Sąjungos, 
nacionalinėms ir regioninėms 
organizacijoms, kad jos galėtų paspartinti 
savo gebėjimus plėtoti, skatinti ir remti 
veiklą, skirtą kovai su jaunimo nedarbu, 
skirtą skatinti jaunimo perėjimą iš mokslo 
į deramo darbo pasaulį, pagerinti 
stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę, 
sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir sudaryti sąlygas naudotis 
susijusiomis žiniomis ir patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
26 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 c straipsnis
Dalyvavimas

1. Jaunimo iniciatyvos kryptis atvira 
šioms šalims:
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(a) valstybės narės;
(b) ELPA ir EEE šalys pagal EEE 
susitarimą;
(c) šalys kandidatės ir potencialios šalys 
kandidatės pagal bendruosius principus ir 
bendrąsias sąlygas, nustatytus su jomis 
sudarytuose bendruosiuose susitarimuose 
dėl jų dalyvavimo Sąjungos programose.
2. Jaunimo iniciatyvos krypties veikloje 
gali dalyvauti visos viešosios ir (arba) 
privačios organizacijos, kiti subjektai ir 
institucijos, visų pirma:
(a) nacionalinės, regioninės ir vietos 
valdžios institucijos;
(b) valstybinės užimtumo tarnybos;
(c) socialiniai partneriai;
(d) Youth organisations and other non-
governmental organisations at all political 
levels;
(e) aukštojo mokslo įstaigos ir mokslinių 
tyrimų institutai;
(f) vertinimo, įskaitant poveikio vertinimą, 
specialistai;
3. Įgyvendindama Jaunimo iniciatyvos 
kryptį Komisija užmezga 
bendradarbiavimą su ES agentūromis, 
kaip numatyta 16 straipsnio 2a dalyje. 
Komisija taip pat gali užmegzti 
bendradarbiavimą su tarptautinėmis 
organizacijomis, kaip numatyta 
16 straipsnio 3 dalyje, ir su šioje 
programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis, kaip numatyta 
16 straipsnio 4 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 387
Jutta Steinruck
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 d straipsnis
Programos įgyvendinimas

1. Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 26e straipsnį, 
kad galėtų patvirtinti daugiamečius darbo 
planus, kuriuose nustatyti politikos ir 
finansavimo vidutinės trukmės laikotarpio 
prioritetai.
2. Daugiamečiai darbo planai 
įgyvendinami nustatant metines darbo 
programas.
3. Daugiamečiai darbo planai ir metinės 
darbo programos apima visas programos 
kryptis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant stiprinti trijų programos krypčių sąveiką ir palengvinti sklandų jos įgyvendinimą, 
planavimo etapas turėtų apimti visas tris kryptis. Bendroje minimalioje įgyvendinimo 
sistemoje taip pat numatyta Parlamento ir valstybių narių teisė kontroliuoti visas kryptis.

Pakeitimas 388
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 e straipsnis
Įgaliojimų perdavimas Komisijai

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 26f straipsnį 
dėl lėšų paskirstymo atskiriems 
atitinkamų krypčių skirsniams, kaip 
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nurodyta 14a, 19a, 21a ir 
26a straipsniuose, ir patvirtinti 
daugiamečius darbo planus, kaip 
nurodyta 26d straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 389
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 f straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 26e straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo ...* ir visam programos 
laikotarpiui.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 26e straipsnyje 
nurodytus suteiktus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas 
tame sprendime nurodytų įgaliojimų 
suteikimas. Sprendimas įsigalioja kitą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Komisija, priėmusi deleguotąjį teisės 
aktą, apie jį tuo pat metu praneša ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 26e straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo
apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba 
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jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
pranešė Komisijai, kad jie nepareikš 
prieštaravimų. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.
_______________
*OL prašome įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pakeitimas 390
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26 g straipsnis
Strateginė patariamoji taryba

1. Komisija įsteigia strateginę patariamąją 
tarybą, kuri kaip konsultantė konsultuotų 
ją vadovaujant programos įgyvendinimui, 
taip pat atliekant jos stebėseną bei 
vertinimą. Prireikus patariamoji taryba 
gali įsteigti darbo grupes dėl konkrečių 
šios programos aspektų.
2. Strateginei patariamajai tarybai ir 
darbo grupėms pirmininkauja Komisijos 
atstovas, ji sudaryta iš valstybių narių ir 
kitų dalyvaujančių šalių, profesinių 
sąjungų, darbdavių organizacijų ir 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
veikiančių Europos Sąjungos lygmeniu ir 
tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančių 
programos įgyvendinimo veikloje, atstovų.
3. Strateginė patariamoji taryba ir darbo 
grupės:
(a) teikia savo nuomonę dėl daugiamečių 
darbo planų projektų;



AM\900457LT.doc 147/148 PE487.817v02-00

LT

(b) teikia savo nuomonę dėl metinių darbo 
programų projektų;
(c) konsultuoja Komisiją programos 
stebėsenos ir vertinimo klausimais, kaip 
nustatyta atitinkamai 13 ir 
14 straipsniuose.
4. Komisija gali konsultuotis su strategine 
patariamąja taryba kitais nei nurodyta 
3 dalyje klausimais.

Or. en

Pakeitimas 391
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 26 h
Komisijai suteikiami įgyvendinimo 

įgaliojimai
1. 26d straipsnyje numatyti metiniai darbo 
planai priimami pagal 26i straipsnio 
3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
2. Visos kitos programai įgyvendinti 
būtinos priemonės patvirtinamos pagal 
26i straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 392
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
26 i straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 26 i
Komitetas

1. Komisijai padeda komitetas. Šis 
komitetas yra komitetas, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis.
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.

Or. en


