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Pakeitimas 49
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) ESF lėšomis turėtų būti remiama 
politika siekiant skatinti užimtumą, 
kuriuo užtikrinamos teisės, labai 
prisidedama didinant socialinę įtrauktį, 
taip pat skatinamas švietimas ir mokymasis 
visą gyvenimą, atsižvelgiant į Sutarties 
162 straipsnyje ESF nustatytas užduotis; 
taip turėtų būti didinama ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda pagal 
Sutarties 174 straipsnį; todėl reikėtų labai 
padidinti pagal jį teikiamas sumas. Pagal 
Sutarties 9 straipsnį ESF turėtų atsižvelgti į 
reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, visiems prieinamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Or. pt

Pakeitimas 50
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama aktyvios įtraukties politika, 
atsižvelgiant į Sutarties 162 straipsnyje 
ESF nustatytas užduotis; taip turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį. 
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF turėtų
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 

(2) ESF lėšomis turi būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama ir remiama aktyvios įtraukties ir 
kovos su skurdu politika, atsižvelgiant į 
Sutarties 162 straipsnyje ESF nustatytas 
užduotis, taip turėtų būti didinama 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį. 
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF privalo



PE489.537v02-00 4/206 AM\904731LT.doc

LT

didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;
reikia siekti, kad visi veiksmai padėtų rasti 
gerą darbą ir neskatintų kurti nepalankių 
darbo sąlygų;

Or. de

Pakeitimas 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 54
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 55
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama aktyvios įtraukties politika, 
atsižvelgiant į Sutarties 162 straipsnyje 
ESF nustatytas užduotis; taip turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį. 
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF turėtų 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 

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

reikalavimus, susijusius su didelio 
užimtumo skatinimu, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimu, kova su socialine 
atskirtimi, aukšto lygio švietimu, mokymu 
ir žmonių sveikatos apsauga;

Or. de

Pakeitimas 56
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 57
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama aktyvios įtraukties politika, 

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

atsižvelgiant į Sutarties 162 straipsnyje 
ESF nustatytas užduotis; taip turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį. 
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF turi
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Or. fr

Pakeitimas 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“12. Kad visiškai atitiktų šios 
strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes nares 
šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat 
turėtų padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, ypač „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų kūrimo darbotvarkę“13, iniciatyvas
„Judus jaunimas“14 ir „Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planas“15. 
Fondas taip pat rems su iniciatyvomis 
„Skaitmeninė darbotvarkė“16 ir „Inovacijų 
sąjunga“17 susijusią veiklą;

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“12. Kad visiškai atitiktų šios 
strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su skurdu bei 
socialine atskirtimi, ESF turėtų remti 
valstybių narių pastangas siekiant šių 
tikslų. Fondas taip pat turėtų remti 
pavyzdinių iniciatyvų, ypač „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkės“13, iniciatyvų „Judus 
jaunimas“14 ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“15

įgyvendinimą. Fondas taip pat turėtų remti 
su iniciatyvomis „Skaitmeninė 
darbotvarkė“16 ir „Inovacijų sąjunga“17

susijusią veiklą;
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Or. en

Pakeitimas 59
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“12. Kad visiškai atitiktų šios 
strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes nares 
šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“13, iniciatyvas „Judus 
jaunimas“14 ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“15. Fondas taip 
pat rems su iniciatyvomis „Skaitmeninė 
darbotvarkė“16 ir „Inovacijų sąjunga“17

susijusią veiklą;

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“12. Kad visiškai atitiktų šios 
strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu, mokymu ir kova su 
skurdu, diskriminacija bei socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes nares 
šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“13, iniciatyvą „Judus 
jaunimas“14, „Jaunimo galimybių 
iniciatyvą“ ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planą“15. Fondas taip 
pat rems su iniciatyvomis „Skaitmeninė 
darbotvarkė“16 ir „Inovacijų sąjunga“17

susijusią veiklą bei tolesnę įgyvendinimo 
strategiją;

Or. en

Pakeitimas 60
Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Kad ESF visiškai atitiktų šios 
strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes 
nares šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, „Judus jaunimas“ ir 
„Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi planas“. Fondas taip pat rems su 
iniciatyvomis „Skaitmeninė darbotvarkė“ ir 
„Inovacijų sąjunga“ susijusią veiklą;

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Kad visiškai atitiktų šios strategijos 
tikslus, visų pirma susijusius su užimtumu, 
švietimu, mokymu ir kova su socialine 
atskirtimi, ESF turi remti valstybes nares 
šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“, iniciatyvas „Judus 
jaunimas“14 ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“. Fondas taip 
pat turėtų remti su iniciatyvomis 
„Skaitmeninė darbotvarkė“ ir „Inovacijų 
sąjunga“ susijusią veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 61
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“. Kad visiškai atitiktų šios 

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją 
„Europa 2020“. Kad visiškai atitiktų šios 
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strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes nares 
šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat turėtų 
padėti įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“13, iniciatyvas „Judus 
jaunimas“14 ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“15. Fondas taip 
pat rems su iniciatyvomis „Skaitmeninė 
darbotvarkė“16 ir „Inovacijų sąjunga“17

susijusią veiklą;

strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su skurdu ir 
socialine atskirtimi, ESF turėtų remti 
valstybes nares šioms įgyvendinant 
Tarybos rekomendacijas dėl valstybių 
narių ir Sąjungos bendrųjų ekonominės 
politikos gairių, taip pat Tarybos 
sprendimus dėl valstybių narių užimtumo 
politikos gairių, priimtus pagal Sutarties 
121 straipsnį ir 148 straipsnio 4 dalį. 
Fondas taip pat turėtų padėti įgyvendinti 
pavyzdines iniciatyvas, ypač „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“13, iniciatyvas „Judus 
jaunimas“14 ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“15. Fondas taip 
pat rems su iniciatyvomis „Skaitmeninė 
darbotvarkė“16 ir „Inovacijų sąjunga“17

susijusią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 62
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Kad ESF visiškai atitiktų šios 
strategijos tikslus, visų pirma susijusius su 
užimtumu, švietimu ir kova su socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes nares 
šioms įgyvendinant Tarybos 
rekomendacijas dėl valstybių narių ir 
Sąjungos bendrųjų ekonominės politikos 
gairių, taip pat Tarybos sprendimus dėl 
valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnį ir 
148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip pat turėtų 

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Kad visiškai atitiktų šios strategijos 
tikslus, visų pirma susijusius su užimtumu, 
švietimu ir kova su socialine atskirtimi, 
ESF turėtų remti valstybes nares šioms 
įgyvendinant Tarybos rekomendacijas dėl 
valstybių narių ir Sąjungos bendrųjų 
ekonominės politikos gairių, taip pat 
Tarybos sprendimus dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių, priimtus pagal 
Sutarties 121 straipsnį ir 148 straipsnio 4 
dalį. Fondas taip pat turėtų padėti 
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padėti įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkė“, „Judus jaunimas“ ir 
„Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi planas“. Fondas taip pat rems su 
iniciatyvomis „Skaitmeninė darbotvarkė“ ir 
„Inovacijų sąjunga“ susijusią veiklą;

įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, ypač 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“, iniciatyvas „Judus jaunimas“ 
ir „Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi planas“1. Fondas taip pat turės 
remti su iniciatyvomis „Skaitmeninė 
darbotvarkė“ ir „Inovacijų sąjunga“ 
susijusią veiklą;

Or. fr

Pakeitimas 63
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) valstybės narės turėtų turėti galimybę 
naudoti ESF išteklius EGF veiksmams 
papildyti tais atvejais, kai dėl rimtų vietos, 
regioninės arba nacionalinės ekonomikos 
pertrūkių ištikus netikėtai krizei, spartaus 
nuosmukio tam tikrame sektoriuje arba 
veiklos perkėlimo į ne ES valstybes nares, 
turinčio didelį neigiamą poveikį vietos, 
regiono arba nacionalinei ekonomikai, 
atleidžiami darbuotojai;

Or. en

Pakeitimas 64
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 

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

senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų. 
Sunkumai dar padidėjo kilus ekonomikos ir 
finansų krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, 
ypač jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, 
pavyzdžiui, migrantų. ESF turėtų siekti 
skatinti užimtumą, kuriuo užtikrinamos 
teisės, ir remti darbo jėgos judumą, 
investuoti į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi 
visą gyvenimą, skatinti socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu. ESF gali remti Europos 
užimtumo tarnybų (EURES) veiklą, 
susijusią su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
mastu;

Or. pt

Pakeitimas 65
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

didesnį tarptautinį geografinį darbuotojų 
judumą, ESF visų pirma turėtų remti 
Europos užimtumo tarnybų (EURES) 
veiklą, siekdamas papildyti nacionalinių 
užimtumo tarnybų veiklą, susijusią su 
darbuotojų samdymu, informavimu, 
konsultavimu bei orientavimu nacionaliniu 
ir tarpvalstybiniu mastu;

Or. en

Pakeitimas 66
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų. 
Sunkumai dar padidėjo kilus ekonomikos ir 
finansų krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, 
ypač jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, 
pavyzdžiui, migrantų, pabėgėlių ir 
prieglobsčio prašytojų. ESF turėtų siekti 
skatinti kokybišką užimtumą, ypatingą 
dėmesį skirdamas tiems, kurie labiausiai 
nutolę nuo darbo rinkos, ir remti darbo 
jėgos judumą, investuoti į švietimą, 
įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą, 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu
bei diskriminacija. Skatindamas geresnį 
darbo rinkų veikimą užtikrinant didesnį 
tarptautinį geografinį darbuotojų judumą, 
ESF visų pirma turėtų remti Europos 
užimtumo tarnybas (EURES veiklą) ir 
susijusią EURES veiklą, pirmiausia 
EURES tarpvalstybines partnerystes, 
susijusias su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 



AM\904731LT.doc 15/206 PE489.537v02-00

LT

mastu, ypač atsižvelgdamas į pasienio 
darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 68
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų. 

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

sunkumų. Sunkumai dar padidėjo kilus 
ekonomikos ir finansų krizei, dėl kurios 
išaugo nedarbas, ypač jaunimo ir kitų 
pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, migrantų. 
ESF turėtų siekti skatinti užimtumą, kurti 
darbo vietas ir remti darbo jėgos judumą, 
investuoti į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi 
visą gyvenimą, skatinti socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu. Skatindamas geresnį darbo 
rinkų veikimą užtikrinant didesnį 
tarptautinį geografinį darbuotojų judumą, 
ESF gali remti Europos užimtumo tarnybų 
(EURES) veiklą, susijusią su darbuotojų 
samdymu, informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
mastu. Europos Komisija turėtų 
sistemingai stebėti EURES veiklą ir 
skelbti rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 70
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

darbuotojų judumą, ESF visų pirma turėtų 
remti Europos užimtumo tarnybų (EURES) 
veiklą, susijusią su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
mastu;

Or. en

Pakeitimas 71
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 72
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 73
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) ESF gali suteikti pridėtinės vertės, 
ypač dabartinėmis ekonomikos sąlygomis, 
daugiausia dėmesio skirdamas užimtumo 
galimybių gerinimui ir investicijoms į 
įgūdžius. ESF neturi remti veiksmų už 
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teisinio pagrindo ribų kitose socialinės 
politikos srityse – svarbiau perorientuoti 
fondą į augimo skatinimą ir darbo vietų 
kūrimą, kad, be kitų pranašumų, padidėtų 
įtrauktis ir labiau sumažėtų skurdas;

Or. en

Pakeitimas 74
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) be Reglamento (ES) Nr. (BNR...) 
9 straipsnyje nurodytų teminių prioritetų 
regionuose ir valstybėse narėse 
ekonomikos augimui ir užimtumui 
paskatinti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, taip 
pat viešojo administravimo institucijų 
gebėjimą imtis dalyvaujamųjų veiksmų, ir 
reikėtų stiprinti institucinius 
suinteresuotųjų subjektų, teikiančių 
paslaugas užimtumo, švietimo, socialinės 
kultūros ir socialinės politikos srityse, 
gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 75
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be šių prioritetų mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir valstybėse 
narėse ekonomikos augimui ir užimtumui 

(5) be šių prioritetų mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir valstybėse 
narėse ekonomikos augimui ir užimtumui 



AM\904731LT.doc 21/206 PE489.537v02-00

LT

paskatinti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą ir stiprinti 
institucinius suinteresuotųjų subjektų, 
teikiančių paslaugas užimtumo, švietimo ir 
socialinės politikos srityse, gebėjimus;

paskatinti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą ir stiprinti 
institucinius suinteresuotųjų subjektų, 
teikiančių paslaugas užimtumo, švietimo ir 
socialinės politikos srityse, taip pat 
veikiančių kovos su diskriminacija srityje, 
gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant NVO;

Or. en

Pakeitimas 76
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 77
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kartu labai svarbu remti Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 

(6) kartu labai svarbu remti vykstančią
Europos labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių plėtotę ir konkurencingumą, 
įskaitant kultūros ir kūrybos sektorių 
įmones, kad būtų galima kurti kokybiškas 
darbo vietas, ir užtikrinti, kad žmonės, 
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sunkumais, tokiais kaip žiniomis grįsta 
ekonomika, skaitmeninė darbotvarkė, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ir efektyviai energiją 
vartojančios ekonomikos. Siekdamas 
svarbiausių teminių tikslų ESF turėtų 
padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje srityje 
ESF turėtų padėti darbuotojams pereiti prie 
ekologiškesnių įgūdžių ir darbo vietų, visų 
pirma energijos vartojimo efektyvumo, 
atsinaujinančiosios energijos ir darniojo 
transporto sektoriuose, atsižvelgiant į tai, 
kad Sąjunga ketina su klimato aspekto 
integravimu susijusią ES biudžeto dalį 
padidinti bent iki 20 proc., lėšas perimant 
iš įvairių politikos krypčių;

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

Or. en

Pakeitimas 78
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kartu labai svarbu remti Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 
sunkumais, tokiais kaip žiniomis grįsta 
ekonomika, skaitmeninė darbotvarkė, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ir efektyviai energiją 
vartojančios ekonomikos. Siekdamas 
svarbiausių teminių tikslų ESF turėtų 
padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje srityje 

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

srityje ESF turėtų padėti pereiti nuo 
švietimo prie užimtumo, taip pat iš vienos 
darbo vietos į kitą ir šalinti didėjantį 
įgūdžių trūkumą, taigi kurti užimtumo 
galimybes, visų pirma energijos vartojimo 
efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos 
ir darniojo transporto sektoriuose, 
atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga ketina su 
klimato aspekto integravimu susijusią ES 
biudžeto dalį padidinti bent iki 20 proc., 
lėšas perimant iš įvairių politikos krypčių;

Or. en

Pakeitimas 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 80
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) ESF turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“ ir suteikti 
valstybėms narėms pakankamai 
lankstumo naudoti fondo lėšas šalinant 
konkrečias kliūtis, su kuriomis jos 
susiduria siekdamos strategijos 
„Europa 2020“ tikslų, kartu
užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti. Pirmiausia ESF turėtų padidinti 
paramą kovai su socialine atskirtimi ir 
skurdu, skirdamas daugiau lėšų augimui, 
užimtumo galimybėms kurti ir dideliam 
įgūdžių neatitikimui mažinti. ESF lėšomis 
finansuoti atrinkti investiciniai prioritetai ir
jų skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

Or. en

Pakeitimas 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau 
koncentruotą paramą Europos Sąjungos 

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

nustatydamas minimalias šiems tikslams 
rezervuotinas lėšas;

Or. en

Pakeitimas 82
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Mažiausia 
procentinė kiekvienos kategorijos regionų 
ESF dalis nustatyta pagal Reglamento 
(ES) Nr. ...(BNR...) 84 straipsnio 3 dalį, 
todėl mažiausia bendra ESF procentinė 
dalis yra 25 proc. sanglaudos politikai 
skiriamo biudžeto (išskyrus Europos 
infrastruktūros tinklų priemonę), t. y. 
84 mlrd. EUR. Pirmiausia ESF turėtų 
padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas bent 
20 proc. kiekvienos valstybės narės visų 
šiems tikslams rezervuotinų ESF išteklių. 
ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;

Or. en
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Pakeitimas 83
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Kad būtų galima kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu, ESF turėtų daugiau dėmesio skirti 
ne iniciatyvoms, kuriomis, siekiant teikti socialinę pagalbą, vien perskirstomi ištekliai, bet 
iniciatyvoms ir ilgalaikėms investicijoms, kuriomis skatinami aktyviai veikti socialiai atskirti 
ir skurstantys žmonės.

Pakeitimas 85
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 86
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kad būtų galima atidžiau stebėti ir 
geriau vertinti Europos masto rezultatus, 
pasiekiamus ESF lėšomis finansuojamais 
veiksmais, reikėtų nustatyti bendrų našumo 
ir rezultatų, taip pat objektyvių ir 
subjektyvių, su kokybiniais ir kiekybiniais 
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tikslais susijusių ir pagal lytis išskirstytų 
rodiklių rinkinį;

Or. en

Pakeitimas 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
 8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) kad būtų galima atidžiau stebėti ir 
geriau vertinti Europos masto rezultatus, 
pasiekiamus ESF lėšomis finansuojamais 
veiksmais, reikėtų nustatyti bendrų našumo 
ir rezultatų rodiklių rinkinį. Kadangi lytis 
yra visuotinis papildomas moterų 
socialinės atskirties ir skurdo rizikos 
veiksnys, visi duomenys išskirstomi pagal 
lytis;

Or. en

Pakeitimas 88
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 89
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)



AM\904731LT.doc 29/206 PE489.537v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) ESF atžvilgiu labai svarbi stebėsena 
ir vertinimas, todėl reikia daug gerai 
pagrįstų rodiklių, iš kurių aiškiai matyti, 
kuriose srityse padaryta pažanga, ir taip 
pat matyti sritys, kuriose naudojant lėšas 
neprisidėta prie siekių ir tikslų 
įgyvendinimo. Vertinant siekių ir tikslų 
įgyvendinimą taip pat reikėtų atsižvelgti į 
alternatyvias NVO parengtas nacionalines 
ataskaitas. Šiuo atžvilgiu reikia ne tik 
duomenų apie užimtumą ir švietimą, bet ir 
statistinių duomenų įvairiais skurdo ir 
socialinės atskirties aspektais, pavyzdžiui, 
apie nelygias galimybes gauti informaciją, 
įsigyti prekes ir naudotis paslaugomis, 
taip pat su tuo susijusius sąlygų pokyčius. 
Šių duomenų reikia valstybių narių 
lygmeniu, kad būtų galima papildyti 
Lakeno rodiklius ir nustatyti skurdo sritis. 
Be to, taip pat reikia suskirstytų duomenų 
apie romų padėtį;

Or. en

Pakeitimas 90
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių partnerystė;
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Or. en

Pakeitimas 91
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, įskaitant veikiančius regioniniu ir 
vietos lygmenimis, partnerystė, ypač 
socialinių partnerių ir nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimas, suteikiant jiems 
nustatytą asignavimų dalį, kuri gali būti 
teikiama kaip bendrasis įgaliojimas. 
Valstybės narės užtikrina socialinių 
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų 
dalyvavimą ir skatinimą aktyviai dalyvauti
įgyvendinant ESF lėšomis remiamą veiklą.
Be to, valstybės narės tiesiogiai skiria 
pakankamai finansinių Reglamento [...] 
[BNR] 52 straipsnyje nurodytos ESF 
techninės pagalbos asignavimų visiems 
Reglamento [...] [BNR] 5 straipsnyje 
nurodytiems partneriams, pirmiausia 
socialiniams partneriams ir pilietinės 
visuomenės organizacijoms, kad būtų 
lengviau šiuos partnerius įtraukti ir jiems 
dalyvauti rengiant, įgyvendinant, stebint 
ir vertinant programas bei veiksmus ir 
remti jų gebėjimų didinimą pagal Europos 
elgesio kodeksą dėl partnerystės;

Or. en

Pakeitimas 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės laiku ir 
nuosekliai įtrauktų socialinius partnerius, 
nevyriausybines organizacijas, vietos ir 
regionų valdžios institucijas į ESF lėšomis 
remiamos veiklos rengimą, įgyvendinimą, 
stebėseną ir vertinimą. Kokybiškos 
partnerystės turėtų būti kuriamos visais 
valdymo lygmenimis. Partnerystės 
principas turėtų būti sustiprintas ir 
įtrauktas kaip pagrindinis principas į 
visus pagal ESF remiamus veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač kompetentingų regionų, 
vietos, miestų ir kitų vietos valdžios 
institucijų, vietos ir regioniniam 
lygmeniui atstovaujančių vienijančių 
asociacijų, socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė
strateginiame ESF valdyme, nuo veiksmų 
programų, įskaitant programas, kurias 
valdyti patikėta tarpinei įstaigai, prioritetų 
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nustatymo iki įgyvendinimo ir ESF 
rezultatų vertinimo. Todėl būtina, kad 
valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir nevyriausybines organizacijas 
dalyvauti įgyvendinant ESF lėšomis 
remiamą veiklą;

Or. en

Pakeitimas 94
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač kompetentingų regionų, 
vietos, miestų ir kitų vietos valdžios 
institucijų, socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės ragintų 
socialinius partnerius ir nevyriausybines 
organizacijas, taip pat kompetentingas 
regionų, vietos, miestų ir kitas vietos 
valdžios institucijas dalyvauti 
strateginiame ESF valdyme, nuo veiklos 
programų, įskaitant programas, kurias 
valdyti patikėta tarpinei įstaigai, prioritetų 
nustatymo iki įgyvendinimo ir ESF 
rezultatų vertinimo;

Or. en

Pakeitimas 95
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 96
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės įtrauktų 
socialinius partnerius ir nevyriausybines 
organizacijas į ESF lėšomis finansuojamų 
programų planavimą, įgyvendinimą, 
stebėseną ir vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės ragintų 
socialinius partnerius ir nevyriausybines 
organizacijas dalyvauti įgyvendinant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, ypač švietimo 
srityje, siekiant geriau priderinti mokymą 
prie regiono, nacionalinės ir Europos 
rinkos poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 98
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į tai, kad siekiant 
užtikrinti užimtumą ir socialinę 
sanglaudą reikia integruoto visapusiško 
požiūrio, ESF turėtų remti įvairius 
sektorius apimantį tarptautinį 
bendradarbiavimą ir teritorines 
partnerystes;

Or. en

Pakeitimas 100
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 
8 straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad svarbu 
į visas programas įtraukti lyčių aspektą, 
kartu užtikrinant, kad būtų imamasi 
konkrečių veiksmų lyčių lygybei pasiekti. 
ESF pajėgumų turi būti tiek, kad pakaktų 
politikai skatinti siekiant užtikrinti lygybę, 
nuolatinį kokybišką užimtumą ir 
sąžiningą pajamų perskirstymą;

Or. pt

Pakeitimas 101
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 
8 straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad svarbu 
į visas programas įtraukti lyčių lygybės 
tikslus, kartu užtikrinant, kad būtų imamasi 
konkrečių veiksmų lyčių lygybei pasiekti.
ESF turėtų skatinti įgyvendinti atitinkamą 
ES politiką, pavyzdžiui, 2010–2015 m. 
moterų ir vyrų lygybės strategiją[1] ir 
tolesnį jos plėtojimą. ESF veiksmus 
reikėtų reguliariai vertinti taikant 
biudžeto sudarymo, atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, vertinimo metodus;

____________
1 COM(2010) 0491.

Or. en

Pakeitimas 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



AM\904731LT.doc 37/206 PE489.537v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 103
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos. 
ESF lėšomis turėtų būti remiamos 
pastangos laikytis Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencija prisiimto 
įsipareigojimo, susijusio inter alia su 
švietimu, darbu ir užimtumu bei 
prieinamumu. ESF taip pat turėtų skatinti 
pereiti nuo institucinės prie bendruomenės 

(11) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, lytinės orientacijos ar 
lytinės tapatybės, ypatingą dėmesį skiriant 
tiems, kurie patiria daugialypę 
diskriminaciją. ESF lėšomis turėtų būti 
remiamos pastangos laikytis Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencija 
prisiimto įsipareigojimo, susijusio 
inter alia su švietimu, darbu ir užimtumu 
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slaugos; bei prieinamumu. ESF taip pat turėtų 
skatinti įgyvendinti atitinkamą ES politiką 
ir pereiti nuo institucinės prie 
bendruomenės slaugos;

Or. en

Pakeitimas 105
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos. 
ESF lėšomis turėtų būti remiamos 
pastangos laikytis Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencija prisiimto 
įsipareigojimo, susijusio inter alia su 
švietimu, darbu ir užimtumu bei 
prieinamumu. ESF taip pat turėtų skatinti 
pereiti nuo institucinės prie bendruomenės 
slaugos;

(11) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos ir 
prie lygių galimybių skatinimo. ESF
lėšomis turėtų būti remiamos pastangos 
laikytis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencija prisiimto įsipareigojimo, 
susijusio inter alia su švietimu, darbu ir 
užimtumu bei prieinamumu. ESF taip pat 
turėtų skatinti pereiti nuo institucinės prie 
bendruomenės slaugos;

Or. en

Pakeitimas 106
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 

(11) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
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ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos. 
ESF lėšomis turėtų būti remiamos 
pastangos laikytis Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencija prisiimto 
įsipareigojimo, susijusio inter alia su 
švietimu, darbu ir užimtumu bei 
prieinamumu. ESF taip pat turėtų skatinti 
pereiti nuo institucinės prie bendruomenės 
slaugos;

ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos. 
Laikantis subsidiarumo principo, ESF 
lėšomis turėtų būti remiamos pastangos 
laikytis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvencija prisiimto įsipareigojimo, 
susijusio inter alia su švietimu, darbu ir 
užimtumu bei prieinamumu. ESF taip pat 
turėtų skatinti pereiti nuo institucinės prie 
bendruomenės slaugos;

Or. en

Pakeitimas 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 108
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad politika jautriau reaguotų į 
socialinius pokyčius ir kad būtų skatinamos 

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

ir remiamos novatoriškos socialinės 
įmonės, labai svarbu remti socialines 
inovacijas. Socialinėmis inovacijomis 
turėtų būti 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, kartu prisidedant prie socialinės 
pažangos. Siekiant padidinti politikos 
veiksmingumą, būtų naudinga, prieš 
pradedant plačiau diegti novatoriškus 
sprendimus, pirmiausia juos išbandyti ir 
įvertinti, tam turėtų būti skiriama speciali 
ESF parama. Be to, naudojantis finansine 
ESF parama reikėtų plačiau vykdyti 
sėkmingą socialinės politikos 
eksperimentavimą, finansuojamą 
Socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 109
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) kad politika jautriau reaguotų į 
socialinius pokyčius, labai svarbu remti 
socialines inovacijas. Ypatingą dėmesį 
reikėtų skirti pažeidžiamų grupių, 
įskaitant migrantus, pabėgėlius ir
prieglobsčio prašytojus, dalyvavimui. ESF 
turėtų skatinti ir remti nevyriausybinių 
organizacijų, novatoriškų socialinio ir 
socialinės kultūros sektorių įmonių, taip 
pat kitų socialinės ekonomikos dalyvių 
vykdomus projektus. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, nustačius 
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politikos problemas, būtų naudinga, prieš 
pradedant plačiau diegti, išbandyti ir 
įvertinti novatoriškus sprendimus, 
atnaujinti ir išbandyti būdus, metodus ir 
paskesnį jų integravimą, įskaitant 
tarptautinį bendradarbiavimą; tam turėtų 
būti skiriama speciali ESF parama;

Or. en

Pakeitimas 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 111
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad politika jautriau reaguotų į 
socialinius pokyčius ir kad būtų skatinamos 
ir remiamos novatoriškos socialinės 
įmonės, labai svarbu remti socialines 

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

socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, būtų naudinga, 
prieš pradedant plačiau diegti novatoriškus 
sprendimus, pirmiausia juos išbandyti ir 
įvertinti, tam turėtų būti skiriama speciali 
ESF parama;

Or. en

Pakeitimas 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Europos socialinis fondas turi remti 
mėgėjišką sportą; 

Or. de

Pakeitimas 113
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos galėtų 
dalyvauti rengiant, vykdant, stebint ir 
vertinant bet kurią veiksmų programų 
dalį, jei būtų propaguojami ir 
įgyvendinami teritoriniai paktai, vietos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvos, bendruomenių inicijuojamos 
vietos plėtros strategijos ir tvarios miestų 
plėtros strategijos. Valstybė narė į 
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partnerystę įtraukia tas institucijas, 
organizacijas ir grupes, kurios atstovauja 
konkrečiam teritoriniam lygmeniui ir gali 
daryti įtaką veiksmų programų 
įgyvendinimui arba gali būti jo paveiktos.
Išskirtinis dėmesys skiriamas grupėms, 
kurios gali būti paveiktos programų ir 
kurioms gali būti sudėtinga daryti joms 
įtaką, visų pirma pažeidžiamiausioms ir 
marginalioms grupėms. 
Bendradarbiaujant su partneriais 
atsižvelgiama į geriausią patirtį, kuria 
pagrįstas 5 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
elgesio kodeksas. Bent 5 proc. 
nacionaliniu lygmeniu skiriamų ESF 
išteklių skiriama veiksmams, kurių 
imamasi taikant Reglamento [...] [BNR] 
99 straipsnyje nurodytas integruotas 
teritorines investicijas (ITI);

Or. en

Pakeitimas 114
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 115
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos 
įgyvendinant programas galėtų būti 
aktyviau įtraukiamos remiant ir 
įgyvendinant teritorinius paktus, vietos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvas, bendruomenių inicijuojamas 
vietos plėtros strategijas ir tvarios miestų 

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos 
įgyvendinant programas turi būti aktyviau 
įtraukiamos remiant ir įgyvendinant 
teritorinius paktus, vietos užimtumo ir 
socialinės įtraukties iniciatyvas, 
bendruomenių inicijuojamas vietos plėtros 
strategijas ir tvarios miestų plėtros 
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plėtros strategijas; strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 117
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos 
įgyvendinant programas galėtų būti 
aktyviau įtraukiamos remiant ir 
įgyvendinant teritorinius paktus, vietos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvas, bendruomenių inicijuojamas 
vietos plėtros strategijas ir tvarios miestų 
plėtros strategijas;

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Regionų ir vietos valdžios 
institucijos, miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos 
įgyvendinant programas turi būti aktyviau 
įtraukiamos remiant ir įgyvendinant 
teritorinius paktus, vietos užimtumo ir 
socialinės įtraukties iniciatyvas, 
bendruomenių inicijuojamas vietos plėtros 
strategijas ir tvarios miestų plėtros 
strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų 
remiami, pavyzdžiui, studentai, darbo vietų 
kūrimas, savanoriškas darbuotojų 
judumas, socialinė įtrauktis ir socialinė 
ekonomika. Visada reikėtų išlaikyti 
galimybę skirti dotacijas, kad būtų galima 
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naudoti regionų ir vietos poreikiams 
labiausiai tinkamą finansavimo paketą;

Or. en

Pakeitimas 119
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, jei jas taikant 
galima didinti veiksmų veiksmingumą 
arba papildyti kitų ES priemonių, 
pavyzdžiui, PBST, EGF ir ERPF, 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 120
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) valstybes nares reikėtų skatinti ESF 
poveikį stiprinti įgyvendinant finansines 
priemones, kuriomis būtų remiami, 
pavyzdžiui, studentai, darbo vietų kūrimas, 
darbuotojų judumas ir verslumas, įskaitant 
socialinį verslumą, ir kartu daromas 
teigiamas poveikis socialinei įtraukčiai ir 
skurdo mažinimui;

Or. en
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Pakeitimas 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 122
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) ESF papildomos kitos Sąjungos 
programos, kartu pripažįstama, kad 
kiekviena priemonė taikoma pagal jai 
nustatytas konkrečias procedūras. Tos 
pačios tinkamos finansuoti išlaidos 
nefinansuojamos dvigubai. Be to, reikėtų 
plėtoti glaudžią ESF, kitų Sąjungos 
programų ir struktūrinių fondų, ypač 
Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos, sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 123
Anthea McIntyre

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

(17a) reikia vengti finansavimo 
dubliavimo, taip pat ESF ir kitų Europos 
programų, pirmiausia 2014–2020 m. 
Teisių ir pilietybės programos, sutapimo;

Or. en

Pakeitimas 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) atsižvelgiant į tai, kad socialinėms 
inovacijoms taikomos įvairios programos, 
reikėtų imtis priemonių, kad nesutaptų ir 
nebūtų pakartotinai finansuojama ta pati 
veikla ir iniciatyvos. Be to, kadangi kai 
kuri ESF lėšomis finansuojama veikla, 
vykdoma laikantis pasidalijamojo valdymo 
principo, iš dalies sutampa su tiesiogiai 
valdoma Socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos veikla, reikėtų imtis 
priemonių, kad laikantis skirtingų 
valdymo principų vykdoma veikla nebūtų 
dubliuojama arba pakartotinai 
finansuojama;

Or. en

Pakeitimas 125

Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 126
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) žmogiškasis kapitalas yra 
pagrindinis svertas, kuriuo Sąjunga gali 
remtis siekdama užtikrinti savo 
konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu 
ir tvariai atgaivinti savo ekonomiką. 
Jokios kitos investicijos neužtikrins 
struktūrinių reformų, jei kartu nebus 
vykdoma atitinkama žmogiškojo kapitalo 
vystymo strategija. Taigi būtina užtikrinti, 
kad įgūdžiams gerinti, užimtumo lygiui 
didinti ir visų piliečių dalyvavimui 
visuomenėje užtikrinti skirti ištekliai 
padėtų įgyvendinti atitinkamo masto 
veiksmus ir tam naudoti mažiausiai 
25 proc. finansinių lėšų, numatytų 
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vykdant Sąjungos ekonominės, socialinės
ir teritorinės sanglaudos politiką;

Or. fr

Pakeitimas 127
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) aktyvus piliečių dalyvavimas 
visuomenės veikloje ir investavimas į 
žmogiškąjį kapitalą yra esminiai 
socialinės sanglaudos aspektai. Ištekliai, 
skirti įgyvendinti strategijos 
„Europa 2020“ tikslams, susijusiems su 
užimtumu, švietimu ir kova su skurdu, 
turi būti veiksmingai atskleisti, jiems turi 
būti skiriama mažiausiai 25 proc. 
Sąjungos sanglaudos politikos biudžeto, 
skirto ESF;

Or. fr

Pakeitimas 128
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) su ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslu turi derėti ne 
tik struktūriniai ir sanglaudos fondai, bet 
ir visa Sąjungos politika bei veiksmai. 
Todėl reikia atsižvelgti į tai, kaip vykdant 
ekonominę bei pinigų ir vidaus bei 
tarptautinių rinkų liberalizavimo politiką 
pavienėse valstybėse narėse pasireiškia 
sanglaudos ir konvergencijos politika, 
pirmiausia labai mažų, mažųjų ir 
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vidutinių įmonių atžvilgiu;

Or. pt

Pakeitimas 129

Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) regionine politika galima labai 
padidinti ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, nes Sąjunga gali imtis 
priemonių mažinti regioninius skirtumus, 
skatinti realiąją konvergenciją ir 
stimuliuoti vystymąsi, kokybišką 
užimtumą bei socialinę pažangą, kartu 
teikti naudą mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

Or. pt

Pakeitimas 130
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) ESF tikslas – mažinti gyvenimo 
sąlygų skirtumus valstybėse narėse ir 
regionuose, siekiant skatinti ekonominę ir 
socialinę sanglaudą. Reikia persvarstyti 
finansavimo kriterijus, kad finansiškai 
silpnesnėms valstybėms narėms būtų 
lengviau naudotis ESF lėšomis; 

Or. pt

Pakeitimas 131
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18d) atsižvelgiant į rimtą ekonomikos ir 
finansų krizę, sukrėtusią kai kurias 
valstybes nares ir jų regionus, nacionalinė 
ESF lėšomis remiamų projektų bendro 
finansavimo dalis turėtų būti ne didesnė 
kaip 10 proc., kad būtų galima naudoti 
daugiau sanglaudos išteklių;

Or. pt

Pakeitimas 132
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą 
su skurdu, taip padėdamas siekti su 
didesne ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, taip 
padėdamas siekti su socialinės įtraukties 
skatinimu, kova su skurdu ir ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos 
didinimu susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 133
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį, 
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darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

darbo vietų kūrimą ir darbo kokybę, remia 
savanorišką geografinį ir profesinį judumą, 
teikia paramą atleistiems darbuotojams, 
skatina aukštą švietimo ir mokymo lygį, 
lyčių lygybę, lygias galimybes ir 
nediskriminavimą, didina socialinę įtrauktį 
ir stiprina kovą su skurdu, taip padėdamas 
siekti su didesne ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda susijusių Europos 
Sąjungos prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia savanorišką
geografinį ir profesinį darbuotojų judumą, 
padeda numatyti ir ugdyti naujus įgūdžius 
ir gebėjimus, kurių reikia, kad būtų 
galima pereiti prie aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriu tvaraus vystymosi, 
skatina aukštą švietimo ir mokymo lygį, 
lyčių lygybę, lygias galimybes ir 
nediskriminavimą, didina socialinę įtrauktį 
ir stiprina kovą su skurdu, taip padėdamas 
siekti su didesne ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda susijusių Europos 
Sąjungos prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 135
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį, gerų 
darbo vietų kūrimą ir jų išlaikymą, remia 
savanorišką geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. de

Pakeitimas 136
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, gerina jaunimo 
perėjimą nuo švietimo prie užimtumo, ir 
atvirkščiai, skatina lyčių lygybę, lygias 
galimybes ir nediskriminavimą, didina 
socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su skurdu, 
taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 137
Heinz K. Becker
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį visoms amžiaus 
grupėms visą gyvenimą, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. de

Pakeitimas 138
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę ir 
lygias galimybes, visų formų 
diskriminacijos naikinimą, didina 
socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su skurdu, 
taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. en
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Pakeitimas 139
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus ir pagrindinius 
tikslus. ESF lėšomis remiamas politikos ir 
veiksmų rengimas ir įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į integruotąsias valstybių 
narių ekonomikos ir užimtumo politikos 
gaires19 ir Tarybos rekomendacijas dėl 
nacionalinių reformų programų.

2. ESF misija – remti valstybių narių, 
kompetentingų regionų, vietos, miestų ir 
kitų vietos valdžios institucijų siekius 
įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetus ir 
pagrindinius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus ir pagrindinius 
tikslus. ESF lėšomis remiamas politikos ir 
veiksmų rengimas ir įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į integruotąsias valstybių 
narių ekonomikos ir užimtumo politikos
gaires19 ir Tarybos rekomendacijas dėl 
nacionalinių reformų programų.

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti bent pažangaus, tvaraus 
ir integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ pagrindinius tikslus. ESF 
lėšomis remiamas politikos ir veiksmų 
rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į 
gerų darbo vietų koncepciją ir užtikrinant, 
kad ESF remiama veikla būtų padedama 
įgyvendinti visus JT ir TDO deramo darbo 
darbotvarkės aspektus. Visa ESF 
remiama politika ir veiksmais griežtai 
laikomasi tarptautinių darbo standartų ir 
TDO konvencijų, pirmiausia 
įsipareigojimo skatinti visišką, našų ir 
laisvai pasirenkamą užimtumą, kaip 
nustatyta TDO konvencijoje Nr. 122.



AM\904731LT.doc 57/206 PE489.537v02-00

LT

Or. en

Pakeitimas 141
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus ir pagrindinius 
tikslus. ESF lėšomis remiamas politikos ir 
veiksmų rengimas ir įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į integruotąsias valstybių 
narių ekonomikos ir užimtumo politikos 
gaires19 ir Tarybos rekomendacijas dėl 
nacionalinių reformų programų.

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti Europos Sąjungos 
prioritetus ir pagrindinius tikslus, 
suteikiant valstybėms narėms pakankamai 
lankstumo šalinti konkrečias kliūtis, su 
kuriomis jos susiduria siekdamos 
strategijos „Europa 2020“ pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo tikslų. ESF 
lėšomis remiamas politikos ir veiksmų 
rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į 
integruotąsias valstybių narių ekonomikos 
ir užimtumo politikos gaires19 ir Tarybos 
rekomendacijas dėl nacionalinių reformų 
programų.

Or. en

Pakeitimas 142
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus ir pagrindinius 
tikslus. ESF lėšomis remiamas politikos ir 
veiksmų rengimas ir įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į integruotąsias valstybių 
narių ekonomikos ir užimtumo politikos 
gaires19 ir Tarybos rekomendacijas dėl 

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius didinti socialinę sanglaudą ir 
įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ prioritetus ir pagrindinius 
tikslus. ESF lėšomis remiamas politikos ir 
veiksmų rengimas ir įgyvendinimas, 
atsižvelgiant į integruotąsias valstybių 
narių ekonomikos ir užimtumo politikos 
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nacionalinių reformų programų. gaires19 ir Tarybos rekomendacijas dėl 
nacionalinių reformų programų ir į 
strategiją bei nacionalinėse socialinėse 
ataskaitose nurodytą pažangą.

Or. en

Pakeitimas 143
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams ir labiausiai nuo darbo rinkos 
nutolusiems žmonėms, neįgaliesiems, 
migrantams, pabėgėliams ir prieglobsčio 
prašytojams, benamiams ir kitoms 
grupėms, kurioms gresia skurdas, 
vaikams ir jaunimui, vyresniojo amžiaus 
žmonėms, etninėms mažumoms, 
marginalioms bendruomenėms arba 
bendruomenėms, kurioms gresia 
marginalizacija, ir socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, labai mažas ir kooperatines 
įmones, skatinančias savo narių ir 
naudotojų interesus, taip pat visuomenei 
iškylančių uždavinių sprendimus, ir 
dalyvaujančias socialinės ekonomikos 
veikloje. ESF taip pat remia 
organizacijas, sistemas ir struktūras, kad 
joms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma socialinės kultūros ir kultūrinės 
veiklos, užimtumo, švietimo, 
nediskriminavimo ir socialinės politikos 
srityse.

Or. en
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Pakeitimas 144
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms,
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms. Jis
ypač remia asmenis ir grupes, kurie 
atskirti nuo darbo rinkos arba jiems 
gresia atskirtis, kuriems neprieinamas 
kokybiškas išsilavinimas ir profesinis 
mokymas, kurie yra nepalankioje padėtyje 
arba kuriems gresia marginalizacija 
darbo rinkoje, būtent ilgalaikius bedarbius, 
neįgaliuosius, marginalias bendruomenes, 
socialinę atskirtį patiriančius žmones. ESF 
taip pat remia darbuotojus, įmones ir 
verslininkus, taip pat sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma socialinės, 
užimtumo, švietimo ir pradinio bei tęstinio 
profesinio mokymo politikos srityse.

Or. it

Pakeitimas 145
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač
asmenims ir grupėms, kurie atskirti nuo 
darbo rinkos arba jiems gresia atskirtis, 
kuriems neprieinamas kokybiškas 
išsilavinimas ir profesinis mokymas, kurie 
yra nepalankioje padėtyje arba kuriems 
gresia marginalizacija darbo rinkoje, 
būtent ilgalaikiams bedarbiams, 
neįgaliesiems, migrantams, mažumoms, 
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valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

marginalioms bendruomenėms, socialinę 
atskirtį patiriantiems asmenims. ESF taip 
pat remia darbuotojus, įmones ir 
verslininkus, taip pat sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma socialinės, 
užimtumo, švietimo ir pradinio bei tęstinio 
profesinio mokymo politikos srityse.

Or. it

Pakeitimas 146
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: pirmiausia
ilgalaikiams bedarbiams ir tiems, kurie 
sistemingai išstumiami iš darbo rinkos, 
pavyzdžiui, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems arba ties skurdo riba 
gyvenantiems asmenims. ESF taip pat 
remia darbuotojus, įmones ir verslininkus, 
taip pat sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos, taip pat pradinio ir tęstinio 
profesinio mokymo srityse.

Or. en

Pakeitimas 147
Pervenche Berès
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgiau kaip keturis mėnesius darbo 
neturinčius jaunuolius, ilgalaikius 
bedarbius, neįgaliuosius, migrantus, 
etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia
darbuotojus, įmones, sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. fr

Pakeitimas 148
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginaliems
asmenims ir bendruomenėms, taip pat 
kitoms skurdą ar socialinę atskirtį
patiriančioms arba ties jų riba 
gyvenančioms asmenų grupėms, įskaitant 
vaikus, kad skurdas nesikartotų iš kartos į 
kartą, ir jaunimą, kad būtų galima spręsti 
jaunimo nedarbo problemą. ESF taip pat 
remia įmones, sistemas ir struktūras, kad 
joms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
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politikos srityse.

Or. en

Pakeitimas 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams,
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, benamiams ir kitoms 
asmenų grupėms, kurioms gresia skurdas 
arba socialinė atskirtis, įskaitant vaikus ir 
jaunimą. ESF taip pat remia įmones, 
sistemas ir struktūras, kad joms būtų 
lengviau prisitaikyti prie naujų uždavinių, 
kad būtų skatinamas geras valdymas ir 
socialinė pažanga, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. en

Pakeitimas 150
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius asmenis. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius asmenis. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
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būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse. Taip pat būtina skatinti 
mokymąsi visą gyvenimą, taip siekiant 
pagerinti darbo perspektyvas asmenims, 
dirbantiems žemos kvalifikacijos darbą.

Or. nl

Pakeitimas 151
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus ir prieglobsčio prašytojus, 
etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį ir skurdą 
patiriančius žmones ir žmones, kuriems 
gresia socialinė atskirtis ar skurdas. ESF 
taip pat remia įmones, sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. de

Pakeitimas 152
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį ir skurdą 
patiriančius žmones ir žmones, kuriems 
gresia socialinė atskirtis ar skurdas. ESF 
taip pat remia įmones, sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. de

Pakeitimas 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, kvalifikacijos 
neįgijusius jaunuolius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

Or. fr

Pakeitimas 155
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, prieglobsčio prašytojus, etnines 
mažumas, marginalias bendruomenes, 
socialinę atskirtį patiriančius žmones. ESF 
taip pat remia įmones, sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. de
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Pakeitimas 156
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 157
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 158
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, bet kokio amžiaus 
socialinę atskirtį patiriančius žmones. ESF 
taip pat remia įmones, sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
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uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. de

Pakeitimas 160
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į toliau nurodytus
teminius tikslus ir vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. [...] 9 straipsniu, 
ESF lėšomis remiami šie investiciniai 
prioritetai:

1. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) 
Nr. [CPR...] 9 straipsnio 8, 9, 10 ir 
11 dalyse nurodytus, toliau atitinkamai a, 
b, c ir d punktuose išvardytus teminius 
tikslus ir į ESF misiją, ESF lėšomis 
remiami šie investiciniai prioritetai:

Or. en

Pakeitimas 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą:

(a) didinti kokybišką užimtumą, gerą ir
deramą darbą:

Or. en

Pakeitimas 162
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą:

(a) didinti kokybišką užimtumą ir remti 
darbo jėgos judumą:

Or. en

Pakeitimas 163
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą:

(a) didinti deramą užimtumą ir remti darbo 
jėgos judumą:

Or. en

Pakeitimas 164
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, pasitelkiant vietos užimtumo 
iniciatyvas, įmonėms skirtą lankstumo ir 
įgūdžių formavimo politiką, kuria 
siekiama kuo geriau išnaudoti visų pirma 
vyresnio amžiaus darbuotojų ir moterų 
galimybes (tokia politika dažnai 
apibūdinama kaip aplinką įmonėse 
geriausiai atspindinti darbo rinkos 
politika), ir remiant darbo jėgos judumą;

Or. de
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Pakeitimas 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 166
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) suteikiant ieškantiems darbo, 
ilgalaikiams bedarbiams, ypatingą dėmesį 
skiriant tiems, kurie labiausiai nutolę nuo 
darbo rinkos, ir neaktyviems asmenims 
galimybę gauti darbą, taip pat pasitelkiant 
vietos užimtumo iniciatyvas ir remiant 
darbo jėgos judumą;

Or. en

Pakeitimas 167
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, tikslingai remiant ilgalaikius 
bedarbius, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

Or. en

Pakeitimas 168
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

ESF turėtų ne tik lengvinti įsidarbinimo galimybes, bet ir įvairiomis užimtumo tarnybų, 
pavyzdžiui, konsultacijų ir tobulėjimo profesinės karjeros srityje paslaugomis, suteikti 
žmonėms priemones, kuriomis jiems būtų aktyviai padedama ieškoti darbo ir prisitaikyti prie 
lanksčių darbo rinkų.

Pakeitimas 170
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fi

Pakeitimas 171
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 172
Ria Oomen-Ruijten
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) skatinant galimybę gauti darbą 
ieškantiems darbo ir neaktyviems 
asmenims (ypač atkreipiant dėmesį į 
vyresnio amžiaus asmenis ir moteris),
pasitelkiant vietos užimtumo  iniciatyvas ir 
remiant darbo jėgos judumą;

Or. nl

Pakeitimas 173
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) į darbo rinką ilgam integruojant 
nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius;

ii) į darbo rinką ilgam integruojant 
jaunuolius, ypač nedirbančius ir 
nesimokančius;

Or. fr

Pakeitimas 174
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) į darbo rinką ilgam integruojant 
nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius;

ii) į darbo rinką arba profesinį mokymą 
ilgam integruojant nedirbančius ir 
nesimokančius jaunuolius;

Or. de
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Pakeitimas 175
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) į darbo rinką ilgam integruojant 
nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius;

ii) į darbo rinką ilgam integruojant 
nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius, 
pirmiausia jaunuosius marginalių 
bendruomenių narius;

Or. en

Pakeitimas 176
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą, ilgalaikį vystymąsi ir 
verslo perdavimą, ypač mažosioms ir labai 
mažoms įmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 177
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą, daugiausia dėmesio 
skiriant labai mažoms įmonėms, ypač 
socialinės ekonomikos srityje, taip pat 
labai mažoms įmonėms, kuriose įdarbinti 
ties socialinės atskirties riba atsidūrę ir 
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pažeidžiami, mažiau galimybių naudotis 
įprasta kredito rinka turintys asmenys;

Or. en

Pakeitimas 178
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą, 
ypač socialinį verslumą ir verslo kūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 179
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą, ypač tarp jaunų žmonių;

Or. de

Pakeitimas 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 

iv) sudarant sąlygas derinti darbinį ir 
asmeninį gyvenimą, taip pat užtikrinant
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gyvenimą; vyrų ir moterų lygybę;

Or. en

Pakeitimas 181
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę darbo 
rinkoje ir siekiant karjeros, ekonominį 
moterų ir vyrų nepriklausomumą, taip pat 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 182
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę 
ieškant darbo, kylant karjeros laiptais ir 
atlyginimų srityje ir sudarant sąlygas 
derinti darbinį, šeiminį ir asmeninį 
gyvenimą;

Or. fr

Pakeitimas 183
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę 
ieškant darbo ir tęstinio mokymo srityje, 
kylant karjeros laiptais, ypač atvejais, kai 
moteris nekyla karjeros laiptais, ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

Or. fr

Pakeitimas 184
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį, šeiminį ir 
asmeninį gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 185
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį, šeimos ir 
asmeninį gyvenimą, taip pat rengiant ne 
visą darbo dieną trunkančius 
kvalifikacijos kėlimo kursus vienišiems 
tėvams;

Or. de
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Pakeitimas 186
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) papildomais veiksmais ir atitinkama 
parama, bendruomenės ir priežiūros 
paslaugomis, kuriomis gerinamos 
užimtumo galimybės;

Or. en

Pakeitimas 187
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 188
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

v) užtikrinant lygybę ir solidarumą 
kartoms demografinių pokyčių metu, 
padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

Or. de
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Pakeitimas 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių, 
susijusių su perėjimu prie aplinkos 
apsaugos ir socialiniu požiūriu tvaraus 
vystymosi;

Or. en

Pakeitimas 190
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių ir 
suteikiant galimybę naudotis kokybiško 
profesinio mokymo paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 191
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams, ypač MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms, prisitaikyti prie pokyčių;



PE489.537v02-00 80/206 AM\904731LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 192
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) aktyviomis darbo priemonėmis kaip 
koordinuotaisiais asmeniniams 
poreikiams pritaikytų paslaugų paketais, 
kuriais siekiama integruoti į darbo rinką 
atleistus darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 193
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) gerinant darbo vietų kokybę, darbo 
sąlygas ir aplinką, sveikatingumą ir saugą 
darbo vietoje, taip pat remiant aktyvų 
vyriausio amžiaus darbuotojų senėjimą;

Or. it

Pakeitimas 194
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) gerinant darbo vietų kokybę, darbo 
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sąlygas ir aplinką, sveikatingumą darbo 
vietoje, taip pat remiant vyriausio amžiaus 
darbuotojų aktyvų senėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 195
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) gerinant darbo vietų kokybę, darbo 
sąlygas ir aplinką, sveikatingumą ir saugą 
darbo vietoje, taip pat remiant aktyvų ir 
sveiką vyriausio amžiaus darbuotojų 
senėjimą;

Or. it

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad ir oficialiai išreiškiant, įsipareigojimą siekti aukštų saugos darbo 
vietoje standartų kaip esminę išankstinę aktyvaus senėjimo užtikrinimo sąlygą.

Pakeitimas 196
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai senėjant
darbuotojams, gerinant darbo sąlygas ir 
aplinką, profesinę sveikatą, taip pat 
vyresniojo amžiaus darbuotojų skatinimo 
veiksmais; 

Or. en
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Pakeitimas 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai gyvenant ir senėjant, 
taip pat užsiimant fizine veikla ir 
mėgėjišku sportu;

Or. de

Pakeitimas 198
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai senėjant –
natūralaus proceso metu;

Or. de

Pakeitimas 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos institucijas, taip pat imantis 
veiksmų tarptautiniam darbo jėgos
judumui didinti;

vii) naikinant užimtumą be garantijų ir 
remiant socialinį judumą, kad būtų 
galima pereiti prie stabilaus ir saugaus 
oficialiai įteisinto užimtumo;

Or. en
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Pakeitimas 200
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo
rinkos institucijas, taip pat imantis 
veiksmų tarptautiniam darbo jėgos 
judumui didinti;

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos organizacijas, skatinant 
partnerystes, paktus ir iniciatyvas, 
tarptautiniu, regioniniu ir vietos lygmeniu 
kuriant susijusių suinteresuotųjų 
subjektų, pavyzdžiui, socialinių partnerių 
ir nevyriausybinių organizacijų, tinklus, 
kad būtų galima didinti integraciją į 
darbo rinką, skatinti imtis tarptautinio 
darbo jėgos judumo didinimo veiksmų ir 
gerinti informacijos paslaugas, 
konsultuojant ir parenkant darbdaviams 
tinkamus mobiliuosius darbuotojus, o 
darbuotojams – tinkamus darbdavius, 
neatsižvelgiant į jų statusą;

Or. en

Pakeitimas 201
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos institucijas, taip pat imantis veiksmų 
tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti;

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos institucijas, viešąsias ir privačias 
užimtumo tarnybas, taip pat imantis 
veiksmų tarptautiniam darbo jėgos judumui 
didinti;

Or. en

Pakeitimas 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) remiant nepalankioje darbo rinkos 
padėtyje esančių, pirmiausia neįgalių 
asmenų užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 203
Inês Cristina Zuber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viia) gerinant darbo sąlygas (higieną, 
saugą ir sveikatą darbe, darbo modelius), 
užtikrinant stabilius sutartinius santykius, 
deramo dydžio atlyginimą ir su šeiminiu 
gyvenimu suderinamas darbo valandas;

Or. pt

Pakeitimas 204
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) tikslas – „investuoti į švietimą, 
mokymą, įgūdžius, profesinį mokymą ir 
mokymąsi visą gyvenimą“:

Or. fr
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Pakeitimas 205
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) investuoti į švietimą, profesinį 
mokymą, švietimo, mokymo ir jaunimo 
pagalbos tarnybų bendradarbiavimą, 
įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą:

Or. de

Pakeitimas 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 207
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 208
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir užkertant kelią mokyklos 
nebaigimui, užtikrinant lygias galimybes 
dalyvauti kokybiškose ikimokyklinio 
ugdymo programose, įgyti pradinį ir 
vidurinį išsilavinimą, taip pat užtikrinant 
savimokos ir neformaliojo mokymosi 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 209
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 210
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

skaičių ir užtikrinant lygias galimybes 
gauti geros kokybės ir integracinį 
ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį 
išsilavinimą;

Or. en

Pakeitimas 211
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 212
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens 
mokslo kokybę, veiksmingumą ir atvirumą, 
kad būtų pritraukta daugiau studentų ir 
didėtų pažangumas, ir skatinant lygias 
pažeidžiamų socialinių grupių galimybes;

Or. en

Pakeitimas 213
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) gerinant aukštojo ir profesinio 
mokymosi priemones, veiksmingumą ir 
galimybes, kad būtų pritraukta daugiau 
studentų ir didėtų pažangumas;

Or. en

Pakeitimas 214
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 215
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant nediskriminacines galimybes 
mokytis visą gyvenimą, ugdant darbo jėgos 
įgūdžius ir keliant kvalifikaciją bei siekiant 
švietimo ir mokymo sistemas labiau 
pritaikyti darbo rinkos poreikiams, 
atsižvelgiant ir į šiuos aspektus:
– specialistų trūkumo komercinėse ir 
nekomercinėse socialinėse įmonėse 



AM\904731LT.doc 89/206 PE489.537v02-00

LT

mažinimą, skatinant jaunuolius rinktis 
šias socialines profesijas ir jiems rengiant 
tobulinimosi kursus,
– inovatyvius profesinio mokymo 
projektus,
– stažuočių skyrius visose sektoriuose, 
įskaitant socialines įmones,
– priemones, kuriomis remiamas 
galimybių gauti stažuotės vietą slaugos 
sektoriuje gerinimas;

Or. de

Pakeitimas 216
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams, taip pat padedant 
pereiti nuo švietimo ir profesinio mokymo 
prie užimtumo, ir atvirkščiai;

Or. en

Pakeitimas 217
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Iš statistinių duomenų matyti, kad taikant dvilypes mokymosi sistemas daug mažiau asmenų 
nebaigia mokyklos ir yra mažesnis jaunimo nedarbo lygis, nes šiomis sistemomis galima 
padėti didinti jaunimo įsidarbinimo galimybes. Reikėtų skirti lėšų, kuriomis valstybės narės, 
nusprendusios pagal nacionalines reformų programas kurti ir toliau plėtoti dvilypes 
mokymosi sistemas, galėtų padengti pradines sąnaudas.

Pakeitimas 218
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, padedant rasti pirmą darbą ir 
remiant priemones dėl pradinio profesinio 
mokymo, į kurį integruota praktika, 
ugdant darbo jėgos įgūdžius ir keliant 
kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams;

Or. de

Pakeitimas 219
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 

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

amžiaus grupių asmenų švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams;

Or. de

Pakeitimas 220
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant įgytus arba naujus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, skatinant 
savimoką ir neformalųjį mokymąsi, taip 
pat labiau pritaikant mokymo sistemas 
darbo rinkos poreikiams; skatinant 
perėjimą nuo švietimo ir mokymo prie 
užimtumo, ir atvirkščiai;

Or. en

Pakeitimas 221
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams, taip pat ieškant būdų 
pereiti nuo švietimo ir profesinio mokymo 
prie užimtumo, ir atvirkščiai;

Or. en
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Pakeitimas 222
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams, taip pat ieškant būdų 
pereiti nuo švietimo ir profesinio mokymo 
prie užimtumo, ir atvirkščiai;

Or. en

Pakeitimas 223
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant teisingesnes galimybes 
mokytis visą gyvenimą, suteikiant 
kvalifikaciją remiantis įgyta patirtimi, 
ypač savanorių veiklos atveju, ir ugdant 
darbo jėgos įgūdžius ir keliant 
kvalifikaciją, taip pat siekiant užtikrinti 
aktyvų darbuotojų senėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 225
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 226
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją;
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rinkos poreikiams;

Or. pt

Pakeitimas 227
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 228
Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 229
Elisabeth Morin-Chartier
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams, taip pat kuriant 
pagalbos modelius, skirtus perėjimui iš 
mokymo ir profesinio mokymo į darbo 
rinką;

Or. fr

Pakeitimas 230
Heinz K. Becker

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) keliant vyresnio amžiaus asmenų 
kvalifikaciją darbo vietoje, siekiant 
užkirsti kelią nedarbo augimui šioje 
amžiaus grupėje ir, ilginant darbingą 
laikotarpį, nutolinti amžių, kai išeinama į 
pensiją;

Or. de

Pakeitimas 231
Jutta Steinruck

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) sukuriant geresnį mokymo ir 
profesinio mokymo sistemų ir darbo 
rinkos bendradarbiavimo tinklą, siekiant 
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tikslingiau tobulinti įgūdžius ir išsiaiškinti 
modernios darbo rinkos reikalavimus 
gerai pasirengusiems darbuotojams bei 
siekiant sudaryti sąlygas mokytis visą 
gyvenimą, visų pirma tobulinant, 
reformuojant ir plečiant dualinę mokymo 
sistemą;

Or. de

Pakeitimas 232
Nadja Hirsch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) teikiant paramą programoms, 
kuriomis jauni žmonės skatinami rinktis 
dualinį profesinį mokymą, taip pat 
programoms, kuriomis siekiama 
užtikrinti, kad Europos lygmeniu būtų 
labiau stiprinamos ir vertinamos ši 
sistema bei įgytos profesijos; 

Or. de

Pakeitimas 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) ugdant įgūdžius ir gebėjimus sportine 
veikla;

Or. en
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Pakeitimas 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) ateities profesijų vizija ir mokymo 
poreikiai, geresnės ir teisingesnės sąlygos 
sudaryti sutartis pagal profesinius 
sektorius ir teritorijas siekiant kuo geriau 
patenkinti realius poreikius;

Or. fr

Pakeitimas 235
Heinz K. Becker

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) skatinti kurti arba plėsti dualinę 
profesinio mokymo sistemą;

Or. de

Pakeitimas 236
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant įtrauktį;

Or. en
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Pakeitimas 237
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu:

Išbraukta.

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį;
ii) integruojant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romų;
iii) kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos;
iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;
v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;
vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pagrindimas

ESF taikymo srities nereikėtų išplėsti – ji turėtų atitikti SESV 162 straipsnį.

Pakeitimas 238
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu:

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu bei diskriminacija:
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Or. en

Pakeitimas 239
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią įtrauktį, ypač 
atsižvelgiant į šiuos tikslus:
a) socialinę ir profesinę ilgalaikių 
bedarbių, turinčių itin blogas 
įsidarbinimo galimybes, integraciją,
b) socialinę ir profesinę neįgalių ir 
socialiai nepalankioje padėtyje esančių 
jaunų žmonių integraciją įgyvendinant 
skurdo prevencijos ir kovos su skurdu 
priemones,
c) socialinę ir profesinę ilgą laiką darbo 
neturinčių moterų integraciją, taip pat 
socialinę ir profesinę visų amžiaus grupių 
atskirtį patiriančių asmenų, susiduriančių 
su itin sudėtingais socialiniais reiškiniais, 
kaip benamystė, nusikalstamumas, 
integraciją ir t. t.,
d) socialinę ir profesinę sveikatos 
problemų turinčių bedarbių, visų pirma 
lėtinėmis, psichinėmis ir priklausomybės 
ligomis sergančių asmenų, integraciją,
e) sveikatos stiprinimo priemones,
f) kasdienių įgūdžių ugdymą;

Or. de

Pakeitimas 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią įtrauktį;

– integruotais aktyvios darbingo amžiaus 
žmonių įtraukties metodais, kuriais 
remiamos visapusiškos, asmeniniams 
poreikiams pritaikytos įtraukties, 
kokybiško darbo ir dalyvavimo 
socialiniame gyvenime priemonės (jos 
apima integravimosi ir reintegravimosi į 
socialinį gyvenimą ir bendruomenę 
priemones), kuriomis padedama užtikrinti 
deramas minimalias pajamas, galimybes 
naudotis kokybiškomis paslaugomis ir 
įtraukias darbo rinkas;
– integruojant gyvavimo ciklo požiūrį, kad 
būtų galima užtikrinti integruotą paramą 
siekiant mažinti vaikų ir vyresniojo 
amžiaus žmonių skurdą ir socialinę 
atskirtį.

Or. en

Pakeitimas 241
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią įtrauktį;

– integruotais aktyvios darbingo amžiaus 
žmonių įtraukties metodais, kuriais 
remiamos visapusiškos, asmeniniams 
poreikiams pritaikytos įtraukties, deramo 
darbo ir dalyvavimo socialiniame 
gyvenime priemonės (jos apima 
integravimosi ir reintegravimosi į 
socialinį gyvenimą ir bendruomenę 
priemones), kuriomis padedama užtikrinti 
deramas minimalias pajamas, lygias 
galimybes naudotis kokybiškomis 
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paslaugomis ir įtraukias darbo rinkas;
užtikrinant integruotą paramą siekiant 
mažinti vaikų ir vyresniojo amžiaus 
žmonių skurdą ir socialinę atskirtį.

Or. en

Pakeitimas 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią visų žmonių įtrauktį, 
skatinant dalyvauti darbo rinkoje ir 
nuosekliai kovojant su skurdu, 
diskriminacija ir atskirtimi; 

Or. de

Pakeitimas 243
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią įtrauktį asmenų, 
kurie patiria atskirtį arba atskirties 
grėsmę ir negali gauti išsilavinimo ir 
profesinio mokymo bei patekti į darbo 
rinką;

Or. it

Pakeitimas 244
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) kovojant rizikos grupės žmonių 
skurdu neatsižvelgiant į jų amžių, 
ypatingą dėmesį skiriant prevencijai ir 
ankstyvam nustatymui;

Or. en

Pakeitimas 245
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) remiant vaiko teises ir gerovę, kad 
būtų galima apsaugoti rizikos grupės 
vaikus ir kovoti su vaikų skurdu;

Or. en

Pakeitimas 246
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) propaguojant aktyvų senėjimą 
neskurstant, ypatingą dėmesį skiriant 
moterims;

Or. en

Pakeitimas 247
Lívia Járóka
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romų;

ii) užtikrinant sudėtinę socialinę ir 
ekonominę marginalių bendruomenių, 
pavyzdžiui, romų integraciją;

Or. en

Pakeitimas 248
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii) integruojant marginalias bendruomenes;

Or. en

Pakeitimas 249
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos;

iii) kovojant su visų formų diskriminacija 
dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
lytinės orientacijos arba lytinės tapatybės;

Or. en

Pakeitimas 250
Kinga Göncz
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos;

iii) kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos ir užtikrinant lygias 
galimybes;

Or. en

Pakeitimas 251
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) priemonėmis, kuriomis siekiama 
panaikinti nuolatinį skurdą ir skatinti 
aktyvų vaikų ir jaunimo dalyvavimą 
visuomenėje, pavyzdžiui, didinant lygias 
galimybes gauti įperkamas, tvarias ir 
aukštos kokybės viešąsias paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą, ikimokyklinio 
ugdymo ir vaikų priežiūros paslaugas, 
paramą šeimoms, socialiai įtraukų 
valstybinį švietimą;

Or. en

Pakeitimas 252
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

paslaugas – valstybei priklausančias ir 
demokratiškai jų naudotojams 
dalyvaujant valstybės valdomas – gerovės 
atžvilgiu svarbiose srityse, įskaitant 
sveikatos, švietimo, teisingumo, vandens, 
būsto, transporto ir vaikų bei vyresniojo 
amžiaus žmonių priežiūros paslaugas;

Or. pt

Pakeitimas 253
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) didinant asmenų, kuriems skiriama 
socialinės įtraukties politika, galimybes 
gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 
paslaugas;

Or. it

Pakeitimas 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą, ypač Europos 
sistemos ir bandomųjų projektų kūrimą, 
siekiant gerinti elektroninių sveikatos 
sistemos paslaugų platinimą (nuotolinė 
medicina, priežiūra nuotoliniu būdu), ir 
visuotinės svarbos socialines paslaugas;

Or. fr
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Pakeitimas 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą, sveikatą 
stiprinančią fizinę veiklą, mėgėjišką 
sportą ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas;

Or. de

Pakeitimas 256
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 257
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą, 
bendruomenės paslaugas ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
visuotinės svarbos socialines paslaugas, 
įskaitant viešąsias paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 259
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones, taip pat socialinės 
kultūros ir kūrybos sektorius, 
nevyriausybines ir kooperatines 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką,
socialines įmones ir ĮSA, įskaitant 
socialinio ženklo sukūrimą;

Or. fr

Pakeitimas 261
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinį verslumą, socialinę 
ekonomiką ir socialines įmones;

Or. en

Pakeitimas 262
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
inovatyvias socialines įmones;

Or. de

Pakeitimas 263
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ir solidarią 
ekonomiką;

Or. fr

Pakeitimas 264
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas, taip 
pat atsižvelgiant ir į šiuos aspektus: a) 
kovos su izoliacija ir atskirtimi strategijas, 
b) socialinės srities programas, 
padedančias kovoti su socialine atskirtimi, 
c) vienišų tėvų ir giminaičius slaugančių 
asmenų padėties gerinimo strategijas, d) 
paramą teikiant paslaugas kaimynams;

Or. de

Pakeitimas 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) priemonėmis, kuriomis siekiama 
panaikinti nuolatinį skurdą, pavyzdžiui, 
teikiant paramą šeimoms, sudarant 
galimybes naudotis kokybiškomis 
paslaugomis ir skatinant vaikų 
dalyvavimą visuomenėje;

Or. en
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Pakeitimas 266
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) stiprinti institucinius gebėjimus ir
veiksmingą viešąjį administravimą:

(d) stiprinti institucinius gebėjimus, 
veiksmingą dalyvaujamąjį viešąjį 
administravimą ir skatinant socialinių 
partnerių, nevyriausybinių organizacijų, 
regionų ir vietos valdžios institucijų bei 
kitų suinteresuotųjų subjektų, pirmiausia 
Reglamento (ES) Nr. [BNR...] 
5 straipsnyje nurodytų partnerių, 
gebėjimus:

Or. en

Pakeitimas 267
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investuojant į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 
viešąsias paslaugas siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo ir gero valdymo.

i) investuojant į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 
viešąsias paslaugas, taip pat vietos ir 
regioniniu lygmeniu, siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo ir didinti jų gero 
valdymo gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 268
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis investicijų prioritetas nustatomas visoje 
teritorijoje valstybių narių, kuriose yra 
bent vienas NUTS 2 lygmens regionas, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 82 
straipsnio 2 dalies a punkte, arba 
Sanglaudos fondo paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiose valstybėse 
narėse;

Šis investicijų prioritetas nustatomas tik 
valstybėse narėse, kurios gali gauti 
Sanglaudos fondo paramą, arba 
valstybėse narėse, kuriose yra vienas arba 
keli NUTS 2 lygmens regionai, apibrėžti
Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 
dalies a punkte; Tokiose valstybėse narėse 
gali būti įgyvendinami veiksmai, kuriais 
prisidedama prie institucijų pajėgumų 
stiprinimo ir administravimo įstaigų 
darbo bei viešųjų paslaugų veiksmingumo 
didinimo pirmiau minėtuose regionuose, 
tačiau jie vykdomi visoje atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje.

Or. it

Pakeitimas 269
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) investuojant į institucinius gebėjimus 
vietos ir regioniniu lygmeniu, siekiant 
reformų, kuriomis didinamas jų gero 
valdymo gebėjimas;

Or. en

Pakeitimas 270
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
pirmiausia socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
socialinės kultūros ir aplinkos sektorių 
organizacijas, įgyvendinančių užimtumo, 
švietimo, socialinę ir socialinės kultūros 
politiką, gebėjimus, taip pat sudarant 
sektorių ir teritorinius paktus dėl 
pasirengimo vykdyti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas.

Or. en

Pakeitimas 271
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
būtent Bendrųjų nuostatų reglamento 
5 straipsnyje numatytų partnerių, 
įgyvendinančių užimtumo, švietimo,
socialinę, pirminio ir tęstinio profesinio 
mokymo visą gyvenimą politiką, gebėjimus 
ir sudarant sektorių ir teritorinius paktus 
dėl pasirengimo vykdyti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas.

Or. fr

Pakeitimas 272
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Svarbu išskirti nuolatinio profesinio mokymo vaidmenį, ypač turint omenyje darbo pasaulyje 
vykstančių gilių pokyčių sukeliamą netikrumą.

Pakeitimas 273
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
įgyvendinančių užimtumo, švietimo ir 
socialinę politiką, gebėjimus ir sudarant 
sektorių ir teritorinius paktus dėl 
pasirengimo gerinti padėtį ir užtikrinti 
socialinę pažangą nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 275
Elisabeth Schroedter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) investuojant į partnerystės principą ir 
didinant Reglamento (ES) Nr. [CPR...] 
5 straipsnyje nurodytų partnerių 
gebėjimus, kad būtų galima užtikrinti šių 
partnerių įtraukimą ir dalyvavimą 
rengiant, įgyvendinant, stebinant ir 
vertinant programas ir veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 276
Mara Bizzotto

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) kuriant teritorinių paktų ir vietos 
iniciatyvų pajėgumus siekiant paremti 
ESF teritorinę dimensiją;

Or. it
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Pakeitimas 277
Elisabeth Morin-Chartier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) stiprinant Bendrojo nuostatų 
reglamento 5 straipsnyje nustatytų 
partnerių institucijų galias ir remiant 
veiksmus, kuriais siekiama įgyvendinti 
minėtą reglamentą;

Or. fr

Pakeitimas 278
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) remti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų, atsparios 
klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius 
naudojančios ir ekologiškesnės 
ekonomikos, vykdant švietimo ir mokymo 
sistemų reformą, pritaikant reikiamus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, keliant darbo 
jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas darbo 
vietas su aplinka ir energetika susijusiuose 
sektoriuose;

(a) remti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų, atsparios 
klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius 
naudojančios ir ekologiškesnės 
ekonomikos, tobulinant švietimo ir 
mokymo sistemas, pritaikant reikiamus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, keliant darbo 
jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas darbo 
vietas su aplinka ir energetika susijusiuose 
sektoriuose;

Or. fr

Pakeitimas 279
Elisabeth Morin-Chartier

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

(a) remti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų, atsparios 
klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius 
naudojančios ir ekologiškesnės 
ekonomikos, vykdant švietimo ir mokymo 
sistemų reformą, pritaikant reikiamus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, keliant darbo 
jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas darbo 
vietas su aplinka ir energetika susijusiuose 
sektoriuose;

(a) remti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų, atsparios 
klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius 
naudojančios ir ekologiškesnės 
ekonomikos, vykdant švietimo ir mokymo 
sistemų reformą, pritaikant elgesį,
reikiamus įgūdžius ir kvalifikaciją, keliant
darbo jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas 
darbo vietas su aplinka ir energetika 
susijusiuose sektoriuose;

Or. fr

Pakeitimas 280
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) stiprinti mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas, įskaitant 
novatoriškus tinklus socialinės kultūros ir 
kūrybiniame sektoriuje, tobulinant 
antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo 
mokslo studijas, rengiant mokslo 
darbuotojus ir sukuriant aukštojo mokslo 
įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrų bei įmonių tinklus ir sudarant 
partnerystės susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 281
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
indėlį siekiant aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriu tvaraus vystymosi,
ugdant įmonių ir darbuotojų prisitaikymą ir 
skatinant daugiau investuoti į naujus 
įgūdžius bei gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 283
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą ir daugiau investuoti į 
žmogiškąjį kapitalą.
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Or. pt

Pakeitimas 284
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių konkurencingumą ugdant įmonių ir 
darbuotojų prisitaikymą, didinant 
investicijas į žmogiškąjį kapitalą ir 
stiprinant įtraukią darbo rinką, kurioje 
užtikrinamas neįgaliųjų prieinamumas, 
gerinant MVĮ mokymo ir mokymosi 
programas, pirmiausia skirtas jaunimui, 
skatinant kooperatines įmones, sistemas ir 
struktūras, kuriomis teikiami visuomenei 
iškylančių uždavinių sprendimai.

Or. en

Pakeitimas 285
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą ugdant įmonių ir 
darbuotojų prisitaikymą ir skatinant 
daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 
taip pat remiant profesinio mokymo 
įstaigas, kurios į savo mokymo programas 
integravo praktiką.

Or. de
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Pakeitimas 286
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą ir ilgalaikį vystymąsi
ugdant įmonių, jų vadovų ir darbuotojų 
prisitaikymą ir skatinant daugiau investuoti 
į žmogiškąjį kapitalą, visų pirma į jaunimo 
mokymus ir mokymo sistemas.

Or. fr

Pakeitimas 287
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ESF gali finansuoti ir techninę 
pagalbą pagal Reglamento Nr. [...] [SPR] 
52 straipsnį.

Or. it

Pakeitimas 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
perėjimo prie aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriu tvaraus vystymosi 
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pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį, įvardytus uždavinius, ir taip būtų 
siekiama pagrindinių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų užimtumo, švietimo 
ir skurdo mažinimo srityse.

uždavinius, ir taip būtų siekiama 
pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų užimtumo, švietimo ir skurdo 
mažinimo srityse.

Or. en

Pakeitimas 289
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 290
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose, 
nacionalinėje strategijoje, kuria siekiama 
kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi, 
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4 dalį, įvardytus uždavinius, ir taip būtų 
siekiama pagrindinių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų užimtumo, švietimo 
ir skurdo mažinimo srityse.

pavyzdžiui, nacionalinėje romų 
strategijoje, nacionalinėje neįgaliųjų 
strategijoje, nacionalinėje užimtumo 
strategijoje, švietimo strategijoje ir pan., ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 
4 dalį, įvardytus uždavinius, ir taip būtų 
siekiama pagrindinių strategijos 
„Europa 2020“ tikslų užimtumo, švietimo 
ir skurdo mažinimo srityse.

Or. en

Pakeitimas 291
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 293
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl reikalavimo skirti bent 20 proc. gali būti iškraipyta programos koncepcija ir suprastėti 
valstybių narių galimybė lanksčiai priimti sprendimus remiantis išsamiu poreikių pagrįstumo 
įvertinimu, siekiant kurti augimą ir užimtumą.

Pakeitimas 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena valstybė narė bent 30 proc.
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, 
nustatytam Reglamento (ES) Nr. [...] 
9 straipsnio 9 dalyje.

Investicinis prioritetas „Aktyvi įtrauktis“ 
įtraukiamas į visas veiksmų programas. 
Prieš rengiant partnerystės sutartis ir 
veiksmų programas, Komisija pateikia 
gaires, kaip ESF lėšomis, taikant 
integruotus socialinės įtraukties metodus, 
reikėtų siekti skurdo mažinimo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 295
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Prieš rengiant partnerystės sutartis ir 
veiksmų programas, Komisija ir valstybės 
narės kartu parengia gaires, kaip ESF 
lėšomis, taikant integruotus socialinės 
įtraukties metodus, siekti skurdo 
mažinimo tikslo.
Siekiant pažangos įgyvendinant skurdo 
mažinimo tikslo ir užtikrinant tikrą šio 
tikslo stebėseną, iš valstybių narių bus 
reikalaujama suderinti ESF veiksmų 
programose taikomus rodiklius su atvirojo 
socialinės srities koordinavimo metodo 
rodikliais. Valstybės narės kasmet 
nacionalinėse reformų programose, prie 
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kurių pridėtos nacionalinės socialinės 
ataskaitos ir nacionalinė romų strategija, 
praneša apie nacionaliniu lygmeniu 
įgyvendinamas ESF lėšomis remiamas 
iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti 
įgyvendinti skurdo mažinimo tikslą.

Or. en

Pakeitimas 296
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, 
nustatytam Reglamento (ES) Nr. [...] 
9 straipsnio 9 dalyje. Investicinis 
prioritetas „Aktyvi įtrauktis“ įtraukiamas 
į visas veiksmų programas. Prieš rengiant 
partnerystės sutartis ir veiksmų 
programas, Komisija pateiks gaires, kaip 
ESF lėšomis, taikant integruotus 
socialinės įtraukties metodus, reikėtų 
siekti skurdo mažinimo tikslo.

Or. en

Pakeitimas 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nukrypstant nuo to, tinkamai pagrįstais 
atvejais iki 20 proc. visų ESF išteklių 
priskiriama investiciniams prioritetams, 
nustatytiems Reglamento (ES) Nr. [...] 5 
straipsnio 9 dalies a–c punktuose [ERPF].  

Or. pl

Pagrindimas

Dėl specifinių valstybių narių ir regionų poreikių būtina sukurti lankstesnį išteklių kovai su 
socialine atskirtimi ir skurdu telkimo mechanizmą.  Kadangi ERPF išteklius taip pat 
leidžiama investuoti šioje srityje, 20 proc. slenkstis turi būti taikomas ir ESF, ir ERPF 
išlaidoms.

Pakeitimas 298
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės išteklius telkia pagal Išbraukta.
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temas ir juos paskirsto taip:
a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 
1 dalyje;
b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 
1 dalyje;
c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 300
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės išteklius telkia pagal 
temas ir juos paskirsto taip, kaip nurodyta 
toliau; kai pagrįsta atsižvelgiant į 
regioninius ir subregioninius poreikius, 
valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
didesnį lankstumą, gali daryti išimtis ir 
nuo šių sąlygų nukrypti:

Or. en
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Pakeitimas 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 
1 dalyje;

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės bent 80 proc. visos ESF 
išteklių sumos nacionaliniu lygmeniu 
sutelkia į teminius tikslus, nurodytus 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012[BNR] 
9 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse;

Or. en

Pakeitimas 302
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Sutelkiant 80 proc. lėšų labiau išsivysčiusiuose regionuose ribojamas lankstumas. Tačiau 
atsižvelgiant į 7 metų veiklos programų laikotarpį ir didelius regionų skirtumus lankstumas 
yra labai svarbus.

Pakeitimas 303
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

Or. it

Pakeitimas 304
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje, 
taip pat gali sutelkti daugiausia į dešimt 
tikslų, siekiant patenkinti konkrečius 
teritorinius poreikius ir juos nustatyti 
bendradarbiaujant su partneriais, 
nurodytais 5 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 305
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
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prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje; prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje, 
skiriant itin daug dėmesio skurdžiausioms 
regiono viduje esančioms zonoms 
(teritorijoms, kvartalams ar zonoms, 
kuriose sunku rasti darbo); 

Or. fr

Pakeitimas 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 
1 dalyje;

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės bent 70 proc. visos ESF 
išteklių sumos nacionaliniu lygmeniu 
sutelkia į teminius tikslus, nurodytus 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012[BNR] 
9 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse;

Or. en

Pakeitimas 307
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

(b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

Or. it
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Pakeitimas 308
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Sutelkiant 70 proc. lėšų pereinamojo laikotarpio regionuose ribojamas lankstumas. Tačiau 
atsižvelgiant į 7 metų veiklos programų laikotarpį ir didelius regionų skirtumus lankstumas 
yra labai svarbus.

Pakeitimas 309
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

b) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje, 
taip pat gali sutelkti daugiausia į dešimt 
tikslų, siekiant patenkinti konkrečius 
teritorinius poreikius ir juos nustatyti 
bendradarbiaujant su partneriais, 
nurodytais 5 straipsnyje;

Or. fr



AM\904731LT.doc 131/206 PE489.537v02-00

LT

Pakeitimas 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 
1 dalyje.

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės bent 60 proc. visos ESF 
išteklių sumos nacionaliniu lygmeniu 
sutelkia į teminius tikslus, nurodytus 
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012[BNR] 
9 straipsnio 8, 9 ir 10 dalyse.

Or. en

Pakeitimas 311
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

(c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 50 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

Or. it

Pakeitimas 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir 
regionuose, kurių 2007–2013 m. BVP 
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veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

vienam gyventojui buvo mažesnis nei 
75 proc. vidutinio ES-25 BVP, bet kurie 
dabar atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus pagal pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų kategorijas, valstybės narės 
60 proc. visų kiekvienai veiksmų 
programai skirtų lėšų sutelkia daugiausia į 
penkis investicinius prioritetus, nurodytus 
3 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Pakeitimas 313
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

c) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje, 
taip pat gali sutelkti daugiausia į dešimt 
tikslų, siekiant patenkinti konkrečius 
teritorinius poreikius ir juos nustatyti 
bendradarbiaujant su partneriais, 
nurodytais 5 straipsnyje;

Or. fr
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Pakeitimas 314
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

valstybės narės gali pačios nuspręsti, 
kokius investicijų prioritetus nustatyti 
veiklos programoms.

Or. de

Pakeitimas 315
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias pirmoje pastraipoje minimų 
investicinių prioritetų skaičius gali būti 
padidintas nuo 4 iki 6, jeigu būtų tiksliai 
įvardytos tokio padidinimo priežastys ir 
jeigu dėl to būtų geriau patenkinami 
specifiniai atskirų regionų poreikiai.

Or. it

Pakeitimas 316
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 317
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 318
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendri ir konkrečios programos išdirbio 
rodikliai yra susiję su iš dalies arba visiškai 
įvykdytais veiksmais. Jei, atsižvelgiant į 
remiamų veiksmų pobūdį, yra galimybė, 
2022 metams nustatomos kaupiamosios 
kiekybinės siektinos vertės. Nustatomi 
nuliniai atskaitos rodikliai.

Bendri ir konkrečios programos objektyvūs 
ir subjektyvūs išdirbio rodikliai yra susiję 
su iš dalies arba visiškai įvykdytais 
veiksmais. Jei, atsižvelgiant į remiamų 
veiksmų pobūdį, yra galimybė, 
2022 metams nustatomos kaupiamosios 
kiekybinės siektinos vertės. Nustatomi 
nuliniai atskaitos rodikliai.

Or. en
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Pakeitimas 319
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija parengia daug gerai pagrįstų 
rodiklių, iš kurių aiškiai matyti, kuriose 
srityse padaryta pažanga, ir taip pat matyti 
sritys, kuriose naudojant lėšas neprisidėta 
prie Sąjungos siekių ir tikslų 
įgyvendinimo. Komisija, 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, renka duomenis įvairiais skurdo 
ir socialinės atskirties aspektais, 
pavyzdžiui, apie nelygias galimybes gauti 
informaciją, įsigyti prekes ir naudotis 
paslaugomis, taip pat su tuo susijusius 
reikiamus sąlygų pokyčius. Taip pat 
teikiami suskirstyti duomenys apie romų 
padėtį.

Or. en

Pakeitimas 320
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 321
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Socialiniai partneriai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, planuojant,
įgyvendinant ir vertinant veiksmų
programas gali dalyvauti, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, 
jiems suteikiant bendrąjį įgaliojimą, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 
112 straipsnio 7 dalyje, arba techninę 
pagalbą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 108 ir 109 straipsniuose. 
Valstybės narės visose ESF veiksmų 
programose gali numatyti galimybę 
nedidelėms NVO naudotis bendrojo 
įgaliojimo schemomis. Tokiu atveju 
veiksmų programoje nurodoma programos 
dalis, dėl kurios suteikiamas bendrasis 
įgaliojimas, ir pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį numatomi jai skirti finansiniai 
asignavimai.

Galimybė naudotis techninės pagalbos 
ištekliais įtraukiama į visas ESF veiksmų 
programas, pirmiausia remiant techninės 
pagalbos paslaugas, skirtas 
nevyriausybinėms organizacijoms ES ir 
regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



AM\904731LT.doc 137/206 PE489.537v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vietos ir regionų valdžios institucijos, 
socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji 
subjektai, visų pirma nevyriausybinės 
organizacijos, rengiant, įgyvendinant ir 
vertinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 
7 dalyje, ir techninę pagalbą, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 108 ir 
109 straipsniuose. Valstybės narės visose 
ESF veiksmų programose gali numatyti 
galimybę nedidelėms NVO naudotis 
bendrojo įgaliojimo schemomis. Tokiu 
atveju veiksmų programoje nurodoma 
programos dalis, dėl kurios suteikiamas 
bendrasis įgaliojimas, ir pagal kiekvieną 
prioritetinę kryptį numatomi jai skirti 
finansiniai asignavimai.
Galimybė naudotis techninės pagalbos 
ištekliais įtraukiama į visas ESF veiksmų 
programas, pirmiausia remiant techninės 
pagalbos paslaugas, skirtas NVO ir 
nedidelėms vietos ir regionų valdžios 
institucijoms ES ir regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentingos regionų, vietos, miestų 
ir kitos vietos valdžios institucijos, vietos ir 
regioniniu lygmeniu atstovaujančios 
vienijančios asociacijos, socialiniai
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dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 
7 dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi jai 
skirti finansiniai asignavimai.

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

Or. en

Pakeitimas 324
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, 
atsižvelgiant į veikiančias regioniniu ir 
vietos lygmenimis, taip pat Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnio a, b ir 
c punktuose nurodyti partneriai 
įgyvendinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, jiems suteikiant bendrąjį 
įgaliojimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 113 straipsnio 7 dalyje. Tokiu 
atveju veiksmų programoje nurodoma 
viena programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi 
skirti finansiniai asignavimai.

Or. en
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Pakeitimas 325
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Kompetentingos regionų, vietos, miestų 
ir kitos vietos valdžios institucijos, 
socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji 
subjektai, visų pirma nevyriausybinės 
organizacijos, įgyvendinant veiksmų 
programas gali dalyvauti, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, 
jiems suteikiant bendrąjį įgaliojimą, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 
113 straipsnio 7 dalyje. Tokiu atveju 
veiksmų programoje nurodoma programos 
dalis, dėl kurios suteikiamas bendrasis 
įgaliojimas, ir pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį numatomi jai skirti finansiniai 
asignavimai.

Or. en

Pakeitimas 326
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, 
įgyvendinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 112 straipsnio 
7 dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, įskaitant 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį 

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, planuojant, 
įgyvendinant, stebint, kaip įgyvendinamos, 
ir vertinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 112 straipsnio 
7 dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, įskaitant 
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numatomus jai skirti finansinius 
asignavimus.

pagal kiekvieną prioritetinę kryptį 
numatomus jai skirti finansinius 
asignavimus.

Or. de

Pakeitimas 327
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, 
įgyvendinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 7 
dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, įskaitant 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį 
numatomus jai skirti finansinius 
asignavimus.

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

Or. fr

Pakeitimas 328
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
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skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai –
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos gali 
užtikrinti, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai 
– mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

Or. de

Pakeitimas 329
Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte 
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

2. Siekiant skatinti tinkamą visų susijusių 
dalyvių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su susijusiais 
dalyviais, įskaitant socialinius partnerius.

Or. en

Pakeitimas 330
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma – bent 2 proc. visų 
kiekvienos valstybės narės ESF išteklių –
būtų skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

Or. en

Pakeitimas 331
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai –
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių, numatytų Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, dalyvavimą vykdant 
ESF lėšomis remiamą veiklą ir rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant šiomis 
lėšomis remiamas programas, Reglamento 
(ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a ir b
punktuose apibrėžto regiono arba 
Sanglaudos fondo paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad 2 proc. ESF 
išteklių būtų skiriami gebėjimų stiprinimo 
veiklai – mokymams, tinklų kūrimo 
priemonėms, socialinio dialogo stiprinimui 
ir veiklai, kurios imamasi kartu su 
socialiniais partneriais.
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Pakeitimas 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalyje apibrėžto regiono 
arba Sanglaudos fondo paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama gebėjimų 
stiprinimo veiklai: mokymams, tinklų 
kūrimo priemonėms, socialinio dialogo 
stiprinimui ir veiklai, kurios imamasi kartu 
su socialiniais partneriais.

Or. en

Pakeitimas 333
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
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skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai –
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai –
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

Or. de

Pakeitimas 334
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai 
socialinės ir socialinės bei kultūrinės 
įtraukties, lyčių lygybės ir lygių galimybių 
srityse, vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma –
bent 2 proc. visų kiekvienos valstybės 

narės ESF išteklių – būtų skiriama 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimams 
stiprinti ir tinklams kurti.

Or. en

Pakeitimas 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 

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

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

Or. en

Pakeitimas 336
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant skatinti tinkamą Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje nurodytų 
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamų 
programų priemones ir rengiantis, 
įgyvendinant, koordinuojant ir vertinant 
ESF lėšomis remiamas programas, ypač 
imantis veiksmingų priemonių konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktuose apibrėžto regiono arba 
Sanglaudos fondo paramą galinčių gauti 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad 2 proc. ESF išteklių būtų skiriama 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimų 
stiprinimo veiklai (įgyvendinant mokymo 
ir tinklų kūrimo programas) ir bendroms 
priemonėms.

Or. de
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Pakeitimas 337
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant skatinti tinkamą Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje nurodytų 
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamų 
programų priemones ir rengiantis, 
įgyvendinant, koordinuojant ir vertinant 
ESF lėšomis remiamas programas, ypač 
imantis veiksmingų priemonių konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, Reglamento (ES) Nr. 
[...] 82 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad 2 proc. ESF 
išteklių būtų skiriama nevyriausybinių 
organizacijų gebėjimų stiprinimo veiklai 
(įgyvendinant mokymo ir tinklų kūrimo 
programas) ir bendroms priemonėms.

Or. de

Pakeitimas 338
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant skatinti tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamą 
veiklą, konkrečiai socialinės įtraukties, 
lyčių lygybės ir lygių galimybių srityse, 
Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 
dalies a punkte apibrėžto regiono arba 
Sanglaudos fondo paramą galinčių gauti 

3. Siekiant skatinti tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų, numatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, 
galimybę dalyvauti vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą ir rengti, įgyvendinti, 
stebėti ir vertinti šiomis lėšomis remiamas 
programas, konkrečiai socialinės 
įtraukties, lyčių lygybės ir lygių galimybių 
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valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimų stiprinimo veiklai.

srityse, ypač kai taikomi poveikio 
matmenys, Reglamento (ES) Nr. [...] 82 
straipsnio 2 dalies a ir b punktuose
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad 2 proc. ESF 
išteklių būtų skiriami nevyriausybinių 
organizacijų gebėjimų stiprinimo veiklai.

Or. fr

Pakeitimas 339
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant skatinti tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamą 
veiklą, konkrečiai socialinės įtraukties, 
lyčių lygybės ir lygių galimybių srityse, 
Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 
2 dalies a ir b punktuose apibrėžto regiono
arba Sanglaudos fondo paramą galinčių 
gauti valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad 2 proc. ESF išteklių būtų skiriama 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimų 
stiprinimo veiklai – mokymo ir tinklų 
kūrimo programoms, taip pat bendroms 
priemonėms.

Or. de

Pakeitimas 340
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant skatinti tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamą 
veiklą, konkrečiai socialinės įtraukties, 
lyčių lygybės ir lygių galimybių srityse, 
Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 
2 dalies a punkte (mažiau išsivystę 
regionai) ir b punkte (pereinamojo 
laikotarpio regionai) apibrėžto regiono 
arba Sanglaudos fondo paramą galinčių 
gauti valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimų stiprinimo veiklai (įgyvendinant 
mokymo ir tinklų kūrimo programas) ir 
bendroms nevyriausybinių organizacijų 
priemonėms.

Or. de

Pakeitimas 341
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a ir 
b punktuose apibrėžto regiono arba 
Sanglaudos fondo paramą galinčių gauti
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.
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Pakeitimas 342
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant užtikrinti tinkamą
suinteresuotųjų subjektų nevyriausybinių 
organizacijų – pirmiausia tų 
nevyriausybinių organizacijų, kurios 
atstovauja šių programų paramos 
gavėjams arba juos gina - dalyvavimą ir 
galimybę dalyvauti imantis veiksmų ir 
rengiant, įgyvendinant, stebint bei 
vertinant ESF lėšomis remiamas 
programas, konkrečiai socialinės 
įtraukties, lyčių lygybės ir lygių galimybių 
srityse, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramą 
galinčių gauti valstybių narių veiksmų 
programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.

Or. en

Pakeitimas 343
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai 

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

socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, regiono veiksmų 
programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.

Or. en

Pakeitimas 344
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms ir socialiniams 
partneriams sudaryti tinkamą galimybę ir 
skatinti jas dalyvauti vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama gebėjimų 
stiprinimo veiklai.

Or. en

Pakeitimas 345
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, ir imdamosi 
konkrečių tikslinių veiksmų, visų pirma 
siekdamos padidinti tvarų moterų 
dalyvavimą ir pažangą darbo rinkoje, 
sumažinti darbo rinkos segregaciją pagal 
lytis, kovoti su lyčių stereotipais švietimo 
ir mokymo srityje ir skatinti galimybes 
suderinti vyrų ir moterų darbinį ir asmeninį 
gyvenimą, spręsti didėjančio moterų 
skurdo problemą skatinant vienodą 
moterų ir vyrų priežiūros įsipareigojimų 
dalijimąsi. Valstybės narės užtikrina, kad 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
veiksmų programas būtų skatinama lyčių 
lygybė ir lygios galimybės, taikant 
biudžeto sudarymo, atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, vertinimo metodus. Be to, 
valstybės narės turi leisti moterims ir 
vyrams vienodai dalyvauti valdant ir 
įgyvendinant veiksmų programas vietos, 
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu, taip 
pat turi pranešti apie pažangą šiuo 
klausimu.

Or. en

Pakeitimas 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina moterų 
ir vyrų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, įtraukdamos lyčių 
aspektą į veiksmus pagal visus teminius 
prioritetus ir į visus programų planavimo 
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iv papunktyje, visų pirma siekdamos 
padidinti tvarų moterų dalyvavimą ir 
pažangą darbo rinkoje, sumažinti darbo 
rinkos segregaciją pagal lytis, kovoti su 
lyčių stereotipais švietimo ir mokymo 
srityje ir skatinti galimybes suderinti vyrų 
ir moterų darbinį ir asmeninį gyvenimą.

bei įgyvendinimo etapus. Valstybės narės 
skiria finansavimą konkretiems 
tiksliniams veiksmams, nurodytiems 
3 straipsnio 1 dalies a punkto 
iv papunktyje, visų pirma siekdamos 
padidinti tvarų moterų dalyvavimą ir 
pažangą darbo rinkoje, panaikinti darbo 
rinkos segregaciją pagal lytis, kovoti su 
lyčių stereotipais švietimo ir mokymo 
srityje, spręsti didėjančio moterų skurdo 
problemą, skatinti vienodą moterų ir vyrų 
priežiūros įsipareigojimų dalijimąsi ir 
gerinti galimybes suderinti moterų ir vyrų 
darbinį ir asmeninį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 347
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija, įtraukdamos 
lyčių aspektą į veiksmus pagal visus 
teminius prioritetus, skatina vyrų ir moterų
lygybę integruodamos lyčių aspektą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [..] 
7 straipsnyje. Valstybės narės skiria 
finansavimą konkretiems tiksliniams 
veiksmams, nurodytiems 3 straipsnio 
1 dalies a punkto iv papunktyje, visų 
pirma, bet ne tik, siekdamos padidinti tvarų 
moterų dalyvavimą ir pažangą darbo 
rinkoje, sumažinti darbo rinkos segregaciją 
pagal lytis, kovoti su lyčių stereotipais 
švietimo ir mokymo srityje, spręsti 
didėjančio moterų skurdo problemą, 
skatinti vienodą moterų ir vyrų priežiūros 
įsipareigojimų dalijimąsi, ir skatinti 
galimybes suderinti vyrų ir moterų darbinį, 
šeiminį ir asmeninį gyvenimą.

Or. en
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Pakeitimas 348
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 349
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą,
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
7 straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto 
iii papunktyje. Tokie veiksmai turi būti 
skirti asmenims, kuriems kyla pavojus būti 

Valstybės narės ir Komisija skatina 
žmonėms, kuriems gresia diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
ar lytinės orientacijos, suteikti vienodas 
galimybes, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 7 straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
lygių galimybių principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto ii ir 
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diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų galimybes 
darbo rinkoje bei sustiprinti socialinę 
įtrauktį ir sumažinti nelygybę gauto 
išsilavinimo ir sveikatos būklės požiūriu, 
įskaitant perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

iii papunkčiuose. Tokie veiksmai turi būti 
skirti asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems asmenims, siekiant 
padidinti jų galimybes darbo rinkoje bei 
sustiprinti socialinę įtrauktį ir sumažinti 
nelygybę gauto išsilavinimo, sveikatos 
būklės ir galimybės naudotis 
kokybiškomis viešosiomis paslaugomis
požiūriu, pagerinti neįgaliųjų 
prieinamumą, palengvinti perėjimą nuo 
institucinių prie bendruomenių slaugos 
paslaugų ir užkirsti kelią bet kokiai 
segregacijai.
ESF finansavimas neturi būti 
naudojamas programoms, kuriomis 
didinama socialinė nelygybė arba 
segregacija (t. y. kuriamos paslaugos, 
kuriomis negali naudotis 
nepalankiausioje padėtyje esantys 
bendruomenės nariai). Reikia ištirti su 
visomis veiksmų programomis susijusį 
ESF investicijų poveikį lygioms 
marginalių grupių galimybėms, vienodai 
prieigai ir integracijai, ir teikti apie jį 
ataskaitas. Valstybės narės prie 
nacionalinių reformų programų pridėtose 
nacionalinėse socialinėse ataskaitose 
praneša apie ESF lėšomis finansuojamas 
iniciatyvas, susijusias su marginaliomis 
bendruomenėmis ir migrantais. Valstybės 
narės nacionalinėje romų strategijoje 
pateikia išsamią informaciją apie ESF 
įnašą į socialinę ir ekonominę romų 
integraciją ir kasmet prie nacionalinių 
reformų programų pridėtose 
nacionalinėse socialinėse ataskaitose 
praneša apie šioje srityje įgyvendinamas 
iniciatyvas.

Or. en

Pakeitimas 350
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
7 straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal visus 
atitinkamus investicinius prioritetus, kaip 
nurodyta 3 straipsnyje, ypatingą dėmesį 
skiriant tiems, kurie patiria daugialypę 
diskriminaciją. Tokie veiksmai turi būti 
skirti asmenims, kuriems kyla pavojus būti
diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų galimybes 
darbo rinkoje, pirmiausia pagerinti 
atitinkamų asmenų galimybes patekti į 
darbo rinką bei sustiprinti socialinę 
įtrauktį ir sumažinti nelygybę gauto 
išsilavinimo ir sveikatos būklės požiūriu, 
įskaitant perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 351
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą,
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
7 straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto 

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, 
nediskriminuojant dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. [...] 7 straipsnyje, visur 
atsižvelgiant į nediskriminavimo principą. 
Be to, ESF lėšomis remiami konkretūs 
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iii papunktyje. Tokie veiksmai turi būti 
skirti asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų galimybes 
darbo rinkoje bei sustiprinti socialinę 
įtrauktį ir sumažinti nelygybę gauto 
išsilavinimo ir sveikatos būklės požiūriu, 
įskaitant perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

veiksmai pagal investicinius prioritetus, 
kaip nurodyta šio reglamento 3 straipsnyje, 
o ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto 
iii papunktyje. Tokie veiksmai turi būti 
skirti asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
bet kokio amžiaus diskriminuojamiems, 
arba neįgaliems asmenims, siekiant 
padidinti jų galimybes darbo rinkoje bei 
sustiprinti socialinę įtrauktį ir sumažinti 
nelygybę gauto išsilavinimo ir sveikatos 
būklės požiūriu, įskaitant perėjimą nuo 
institucinių prie bendruomenių slaugos 
paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 352
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 353
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės inovacijos Išbraukta.
1. ESF skatina socialines inovacijas 
visose ESF aprėpties srityse, nustatytose 
šio reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
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siekiant išbandyti inovacinius sprendimus 
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.
2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
poreikius atitinkančias socialinių 
inovacijų temas.
3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą.

Or. en

Pakeitimas 355
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovacinius sprendimus
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti, įvertinti inovacinius 
sprendimus, tada diegti sėkmingus 
inovacinius sprendimus, įskaitant 
sprendimus „iš apačios į viršų“, plačiau, 
kad būtų tenkinami socialiniai poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 356
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
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ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovacinius sprendimus 
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.

ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti, įvertinti inovacinius 
sprendimus, įskaitant sprendimus „iš 
apačios į viršų“, ir diegti juos plačiau, kad 
būtų tenkinami socialiniai poreikiai.

Or. en

Pakeitimas 357
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovatyvius sprendimus 
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant vietos ir regioniniu lygmeniu 
išbandyti inovacinius sprendimus ir diegti 
juos plačiau, kad būtų tenkinami socialiniai 
poreikiai.

Or. fr

Pakeitimas 358
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovatyvius sprendimus 
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti, įvertinti inovatyvius 
sprendimus ir diegti juos plačiau, kad būtų 
tenkinami socialiniai poreikiai.
Įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ 
tikslus užimtumo, švietimo ir kovos su 
skurdu srityse, diegiant sprendimus 
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įtraukiami visi susiję subjektai, ypač 
reikia glaudžiai bendradarbiauti su 
socialiniais partneriais, socialinėmis 
organizacijomis ir švietimo ir mokymo 
įstaigomis.

Or. de

Pakeitimas 359
Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 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, kartu prisidedant prie socialinės 
pažangos.
Socialinės inovacijos gerina darbo ir 
gyvenimo kokybę. Jos turi būti vertinamos 
remiantis ne ekonominiais, bet pirmiausia 
papildomos naudos visai visuomenei 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 360
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nurodo socialinių inovacijų 
temas, atitinkančias konkrečius jų 
poreikius, ir gali parengti sukauptos 
patirties įvertinimo ir pasiektų rezultatų 
kaupimo bei sklaidos planą.

Or. it

Pakeitimas 361
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
poreikius atitinkančias socialinių inovacijų 
temas, įskaitant klausimus, susijusius su 
socialinės kultūros inovacijomis ir 
atitinkančius kitų BSP fondų, pirmiausia 
ERPF, veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą, įskaitant bendrus kriterijus, 
pagal kuriuos įmonės įgyja socialinį 
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ženklą.

Or. fr

Pakeitimas 363
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą, taip pat kartu su regionų ir 
vietos valdžios institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 364
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas Tarptautinis ir tarpregioninis
bendradarbiavimas

Or. it

Pakeitimas 365
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės gali remti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir taip didinti ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą.

Or. it

Pakeitimas 366
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės remia tarptautinį 
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 

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

lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių (tai taip pat gali 
būti vietos ir miestų valdžios institucijos) 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 368
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės remia tarptautinį 
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje 
nurodytų valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 369
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Pasikonsultavusios su visais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
NVO, valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.
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Or. en

Pakeitimas 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Pasikonsultavusios su pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir vietos bei 
regionų valdžios institucijomis, valstybės
narės gali pasirinkti tarptautinio 
bendradarbiavimo temas iš Komisijos 
pasiūlyto ir ESF komiteto patvirtinto 
sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su regionų, vietos, miestų ir kitomis 
valdžios institucijomis, gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 372
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis



PE489.537v02-00 166/206 AM\904731LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
partneriais, gali pasirinkti tarptautinio 
bendradarbiavimo temas iš Komisijos 
pasiūlyto ir ESF komiteto patvirtinto 
sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 373
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su regionų, vietos, miestų ir kitomis 
valdžios institucijomis, gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 374
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo ir pasiūlyti kitas, jų 
manymu, svarbias temas.

Or. en
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Pakeitimas 375
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija padeda tarptautiniu mastu 
bendradarbiauti 2 dalyje nurodytomis 
temomis pasitelkdama abipusio mokymosi 
ir suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusius rezultatus. Be to, Komisija, 
siekdama palengvinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, sukuria suderintą 
įgyvendinimo sistemą, įskaitant bendrus 
tinkamumo kriterijus, veiksmų rūšis ir
tvarkaraštį, bendras stebėsenos ir 
vertinimo metodikas.

3. Komisija padeda tarptautiniu mastu 
bendradarbiauti pasitelkdama abipusio 
mokymosi ir suderintos ar bendros veiklos 
galimybes. Visų pirma Komisija vadovauja 
ES lygmens platformai, leidžiančiai megzti 
tarptautines partnerystes, keistis patirtimi, 
ugdyti gebėjimus, užmegzti ryšius, taip pat 
kaupti ir skleisti informaciją apie 
naudingus rezultatus.

Or. it

Pakeitimas 376
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendradarbiauti tarptautiniu mastu 
2 dalyje nurodytomis temomis Komisija 
padeda siūlydama abipusio mokymosi ir 
suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusias išdavas. Antra, siekdama 
palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą, 

3. Bendradarbiauti tarptautiniu mastu 
2 dalyje nurodytomis temomis Komisija 
padeda siūlydama abipusio mokymosi ir 
suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusius rezultatus. Valstybės narės 
skatinamos nacionaliniu lygmeniu steigti 
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Komisija sukuria suderintą įgyvendinimo 
sistemą, įskaitant bendrus tinkamumo 
kriterijus, veiksmų rūšis ir tvarkaraštį, 
bendras stebėsenos ir vertinimo metodikas.

socialinės įtraukties tinklus, kuriuose 
dalyvauja susiję suinteresuotieji subjektai 
ir pilietinė visuomenė. Be to, Komisija, 
siekdama palengvinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, sukuria suderintą 
įgyvendinimo sistemą, įskaitant bendrus 
tinkamumo kriterijus, veiksmų rūšis ir 
tvarkaraštį, bendras stebėsenos ir vertinimo 
metodikas.

Or. en

Pakeitimas 377
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ESF tarptautinio bendradarbiavimo 
tikslai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į 
Europos teritorinio bendradarbiavimo 
(ETB) programoms priskirtiems tikslams, 
kartu reikėtų užtikrinti didesnį įvairių 
fondų lėšomis remiamų veiksmų 
įgyvendinimo ir regioninio paskirstymo 
veiksmingumą.

Or. fi

Pakeitimas 378
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. bent 20 proc. ESF skiriamos sumos, 
skirtos socialinės įtraukties skatinimui ir 
kovai su skurdu, turi būti skiriama 
tarpvalstybiniam keitimuisi patirtimi, 
susijusia su socialine įtrauktimi, skirta 
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tam tikroms visuomenės grupėms. Ši 
patirtis turi būti įgyvendinama regioniniu 
lygmeniu rengiant iniciatyvas su valdžios 
institucijoms, socialiniais partneriais ir 
kuriant susijusių regionų asociacijas.

Or. fr

Pakeitimas 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 
10 straipsniuose.

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 
10 straipsniuose.

Or. en

Pakeitimas 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 
[...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 10 
straipsniuose.

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 
[...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 10 
straipsniuose.
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Nukrypstant nuo 4 straipsnio 2 ir 3 dalies, 
prioritetinės kryptys, kurias veiksmų 
programose numatyta visiškai skirti 
socialinėms inovacijoms, tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir abiem šiems 
tikslams, neįtrauktos į visus ESF išteklius 
kiekvienoje valstybėje narėje, paminėtoje 
4 straipsnio 2 dalyje, ir nepriskirtos 
kiekvienai veiksmų programai, nurodytai 
4 straipsnio 3 dalyje. 

Or. pl

Pagrindimas

11 straipsnio nuostatos gali būti nepritaikomos esant reikalavimams dėl teminio lėšų telkimo, 
pateiktiems 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse.   Tad lėšos pagal skirtą prioritetinę kryptį, kuri visa 
skiriama inovacinei ar tarptautinei veiklai arba joms abiem, turi būti įtrauktos iš nuostatų dėl 
teminio lėšų telkimo.

Pakeitimas 381
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 
10 straipsniuose.

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 
10 straipsniuose. ESF socialinės 
inovacijos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo veiksmai taip pat gali 
būti kelių fondų prioritetinių krypčių 
dalis.

Or. en

Pakeitimas 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba)
tarptautiniu bendradarbiavimu.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

Or. en

Pakeitimas 383
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu arba 
nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 384
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršijanti 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršijanti 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu arba, jeigu 
programoje dalyvaujančias šalis valdo 
tiesiogiai socialiniai partneriai ar 
nevyriausybinės organizacijos.

Or. fr

Pakeitimas 385
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 109 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu, arba jei 
programų dalis valdo nevyriausybinės 
organizacijos ar socialiniai partneriai.

Or. en

Pakeitimas 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialinėms inovacijoms ir
tarptautiniam bendradarbiavimui, kaip 
nurodyta 9 ir 10 straipsniuose, jei tai 
neįtraukta į specialią prioritetinę kryptį.

(b) tarptautiniam bendradarbiavimui, kaip 
nurodyta 9 ir 10 straipsniuose, jei tai 
neįtraukta į specialią prioritetinę kryptį.

Or. en

Pakeitimas 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

teritorinės investicijos, minimos 
Reglamento (ES) Nr. [...] 99 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 389
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESF lėšomis gali būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo, įskaitant jaunimo 
užimtumą, švietimo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvos, pavyzdžiui, socialinės kultūros 
iniciatyvos. ESF gali būti naudojamas 
kaip pagrindinis pagal 3 straipsnio
c punktą vykdomų integruotųjų socialinės 
įtraukties projektų fondas, derinamas su 
investiciniais ERPF prioritetais arba 
veiksmais. Bent 5 proc. ESF lėšų 
remiamos integruotos teritorinės 
investicijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 99 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 390
Kinga Göncz

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ERPF intervencinėms priemonėms, 
minimoms Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 
7 straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis gali 
būti remiama darni miestų plėtra vykdant 

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

vykdant strateginius planus, kuriuose 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominiams, aplinkos ir socialiniams 
uždaviniams, darantiems poveikį 
partnerystės sutartyje nurodytų miestų ir 
kaimų teritorijoms, spręsti. Siekiant 
užtikrinti ERPF papildomumą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas nedidelėms NVO 
naudoti struktūrinius fondus, ESF gali 
būti naudojamas kaip pagrindinis fondas, 
kurio lėšomis finansuojami integruotieji 
socialinės įtraukties projektai, kuriais 
skurdžiose vietovėse socialinė 
infrastruktūra derinama su papildomomis 
paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 391
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 392
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 393
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 394
Elisabeth Schroedter

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

1a. Kaip nustatyta Reglamento [...] [BNR] 
52 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės 
tiesiogiai skiria pakankamai ESF 
finansinių techninės pagalbos asignavimų 
visiems Reglamento [...] [BNR] 
5 straipsnyje nurodytiems partneriams, 
kad būtų galima palengvinti šių partnerių 
įtraukimą ir dalyvavimą rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas bei veiksmus ir remti jų 
gebėjimų ugdymą pagal Europos elgesio 
kodeksą dėl partnerystės.

Or. en

Pakeitimas 395
Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 
[...] 60 straipsnio 2 dalies, ESF gali remti 
veiksmų, kurie vykdomi ne programos 
įgyvendinimo, bet Sąjungos teritorijoje,
išlaidas, jei įvykdomos šios dvi sąlygos:

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 
[...] 60 straipsnio 2 dalies, ESF gali remti 
veiksmų, kurie vykdomi ne programos 
įgyvendinimo srityje, išlaidas, jei 
įvykdomos šios dvi sąlygos:

Or. it

Pakeitimas 396
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsnyje 
nurodytų metodų, Komisija gali 

Be Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsnyje 
nurodytų metodų, Komisija gali 
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kompensuoti valstybių narių patirtas 
išlaidas taikydama Komisijos nustatytus 
standartinius vieneto įkainius ir 
vienkartines sumas. Taip apskaičiuotos 
sumos laikomos paramos gavėjams 
sumokėta viešąją parama ir, taikant 
Reglamentą (ES) Nr. [...], tinkamomis 
finansuoti išlaidomis.

kompensuoti valstybių narių patirtas 
išlaidas taikydama Komisijos nustatytus 
standartinius vieneto įkainius ir 
vienkartines sumas. Vieneto įkainius ir 
vienkartines sumas galima apskaičiuoti 
remiantis faktiniu dalyvių skaičiumi, 
kuris nuo numatyto skaičiaus gali skirtis 
iki 20 proc. Taip apskaičiuotos sumos 
laikomos paramos gavėjams sumokėta 
viešąja parama ir, taikant Reglamentą (ES) 
Nr. [...], tinkamomis finansuoti išlaidomis.

Or. de

Pakeitimas 397
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu, laikantis 16 straipsnio, 
Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus dėl tinkamų veiklos rūšių, 
standartinių vieneto įkainių ir vienkartinių 
sumų nustatymo ir didžiausių jų dydžių, 
kurie gali būti koreguojami laikantis 
taikytinų visuotinai pripažintų metodų. 

Šiuo tikslu, laikantis 16 straipsnio, 
Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius 
aktus dėl tinkamų veiklos rūšių, 
standartinių vieneto įkainių ir vienkartinių 
sumų nustatymo ir didžiausių jų dydžių, 
kurie gali būti koreguojami laikantis 
taikytinų visuotinai pripažintų metodų,
deramai atsižvelgiant į ankstesniu 
programavimo laikotarpiu išplėtotą 
patirtį.

Or. it

Pakeitimas 398
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Remiantis Reglamento (ES) Nr. [...] 57 2. Remiantis Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
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straipsnio 1 dalies d punkto ir 4 dalies d 
punkto nuostatomis, nustatyto dydžio 
norma, neviršijanti 40 proc. tinkamų 
finansuoti tiesioginių personalo sąnaudų, 
gali būti naudojama likusioms tinkamoms 
finansuoti veiklos išlaidoms padengti.

straipsnio 1 dalies d punkto ir 4 dalies d 
punkto nuostatomis, nustatyto dydžio 
norma, lygi 40 proc. tinkamų finansuoti 
tiesioginių personalo sąnaudų, gali būti 
naudojama likusioms tinkamoms finansuoti 
veiklos išlaidoms padengti.

Or. it

Pakeitimas 399
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kurių viešosios 
paramos dalis neviršija 100 000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 
finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kurių viešosios 
paramos dalis neviršija 200 000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 
finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.

Or. fr

Pakeitimas 400
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kurių viešosios 
paramos dalis neviršija 100 000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kai ES bendras 
finansavimas neviršija 100 000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 
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finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.

finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.

Or. fr

Pakeitimas 401
Pervenche Berès

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus veiklą, remiamą pagal valstybės 
pagalbos schemą, remiantis 1 dalimi arba 
Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsniu 
dotacijos, kurių viešosios paramos dalis 
neviršija 50 000 EUR, gali būti skiriamos 
kaip vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.

4. Išskyrus veiklą, remiamą pagal valstybės 
pagalbos schemą, remiantis 1 dalimi arba 
Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsniu 
dotacijos, kurių viešosios paramos dalis 
neviršija 100 000 EUR, skiriamos kaip 
vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.

Or. fr

Pakeitimas 402
Mara Bizzotto

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus veiklą pagal valstybės 
pagalbos schemą, dotacijos, kurių 
viešosios paramos dalis neviršija 
50 000 EUR, gali būti skiriamos kaip 
vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.

4. Dotacijos, kurių viešosios paramos dalis 
neviršija 50 000 EUR, gali būti skiriamos 
kaip vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.
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Or. it

Pakeitimas 403
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus veiklą, remiamą pagal valstybės 
pagalbos schemą, remiantis 1 dalimi arba 
Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsniu 
dotacijos, kurių viešosios paramos dalis
neviršija 50 000 EUR, gali būti skiriamos 
kaip vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.

4. Išskyrus veiklą, remiamą pagal valstybės 
pagalbos schemą, remiantis 1 dalimi arba 
Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsniu 
dotacijos, kai ES bendras finansavimas
neviršija 50 000 EUR, skiriamos kaip 
vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.

Or. fr

Pakeitimas 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. [...] 
32 straipsniu, į ESF paramos aprėptį 
patenkančią veiklą ir politikos sritis galima 
finansuoti naudojant finansines priemones.

Or. en

Pakeitimas 405
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Komisija, laikantis 16 straipsnio, 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kad nustatytų konkrečias valstybių narių 
paraiškoms taikomas taisykles ir sąlygas, 
įskaitant paramos politika pagrįstų 
garantijų viršutinę ribą, pirmiausia 
užtikrindama, kad jas naudojant 
nesusidarytų pernelyg didelė viešųjų 
įstaigų skola.
Komisija įvertina kiekvieną paraišką ir 
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patvirtina kiekvieną „politika pagrįstą 
ESF garantiją“, jei ji patenka į veiksmų 
programos sritį, apibrėžtą Reglamento 
(ES) Nr. [...] 87 straipsnyje, ir atitinka 
konkrečias nustatytas taisykles ir sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ESF politika pagrįstų garantijų kyla pavojus, kad pinigai iš EFS gali būti naudojami ne 
pagal investicinius fondo prioritetus ir teminius tikslus. Todėl šią nuostatą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 407
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 408
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESF galima pasinaudoti siekiant padidinti 
nacionalinio ir regioninio lygmens viešųjų 
ar privačiųjų įstaigų, vykdančių į ESF 
paramos aprėptį ir veiksmų programą 

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

patenkančią veiklą, visų pirma 
mikrokreditus bei mikrofinansų 
priemones ir politiką, galimybes patekti į 
kapitalo rinkas pasinaudojant ESF politika 
pagrįstomis garantijomis, jei tik Komisija 
tam pritaria.

Or. en

Pakeitimas 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Konkrečios nuostatos dėl sąlygų

1. Reglamento (ES) Nr. [...] 17 straipsnio 
5 dalis dėl ex ante sąlygų netaikoma 
mokėjimų iš ESF sustabdymui.
2. Reglamento (ES) Nr. [...] 21 straipsnis 
dėl su valstybių narių ekonomikos 
politikos koordinavimu susijusios sąlygos 
netaikomas mokėjimų iš ESF 
sustabdymui.

Or. en

Pakeitimas 410
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojai, atleisti dėl rimtų vietos, 
regioninės arba nacionalinės ekonomikos 
pertrūkių ištikus netikėtai krizei, spartaus 
nuosmukio tam tikrame sektoriuje arba 
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perkėlus veiklą į ne ES valstybes nares

Or. en

Pakeitimas 411
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neaktyvūs ir labiausiai nutolę nuo darbo 
rinkos

Or. en

Pakeitimas 412
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažeidžiami asmenys, turintys mažiau 
galimybių naudotis įprasta kredito rinka

Or. en

Pakeitimas 413
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunesni negu 25 metų asmenys, kurie po 
keturių mėnesių nuo išėjimo iš mokyklos 
dirba, mokosi arba keičia mokymosi 
kryptį
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Or. en

Pakeitimas 414
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vyresni negu 54 metų asmenys, 
patiriantys didelį nepriteklių

Or. en

Pakeitimas 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos vienuoliktas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Migrantai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

· Migrantai, prieglobsčio prašytojai, 
pabėgėliai, užsienio kilmės asmenys,
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

Or. en

Pakeitimas 416
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos vienuoliktas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Migrantai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

· Migrantai, pabėgėliai ir prieglobsčio 
prašytojai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**
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Or. en

Pakeitimas 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, kuriems gresia skurdas

Or. en

Pakeitimas 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, patiriantys didelį materialinį 
nepriteklių

Or. en

Pakeitimas 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vieniši tėvai

Or. en
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Pakeitimas 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Benamiai

Or. en

Pakeitimas 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skurdžiausių regionų gyventojai

Or. en

Pakeitimas 422
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, kuriems gresia skurdas 
(gaunantys vidutines pajamas)

Or. en

Pakeitimas 423
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, kuriems gresia skurdas

Or. en

Pakeitimas 424
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, patiriantys didelį materialinį 
nepriteklių

Or. en

Pakeitimas 425
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunesni negu 18 metų asmenys, 
gyvenantys ilgalaikių bedarbių namų 
ūkiuose

Or. en

Pakeitimas 426
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vieniši tėvai

Or. en

Pakeitimas 427
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos 12 e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Benamiai

Or. en

Pakeitimas 428
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Socialinių partnerių ar nevyriausybinių 
organizacijų visiškai ar iš dalies 
įgyvendintų projektų skaičius

· Socialinių partnerių ar nevyriausybinių 
organizacijų arba kitų suinteresuotųjų 
subjektų visiškai ar iš dalies įgyvendintų 
projektų skaičius

Or. en

Pakeitimas 429
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto antra dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Projektų, skirtų viešajam administravimui 
ar viešosioms paslaugoms, skaičius

· Projektų, skirtų viešajam administravimui 
ar viešosioms paslaugoms nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmeniu, skaičius

Or. en

Pakeitimas 430
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto trečia dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Remiamų mažųjų ir vidutinių įmonių 
skaičius

· Remiamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, kooperatinių ir socialinės 
ekonomikos įmonių skaičius

Or. en

Pakeitimas 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Projektų skaičius skurdžiausiuose 
regionuose

Or. en

Pakeitimas 432
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto 3 a dalis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, kooperatinių įmonių, socialinės 
ekonomikos įmonių, kurioms vadovauja 
moterys arba kurių vykdomojoje valdyboje 
arba stebėtojų taryboje yra dauguma 
moterų, skaičius

Or. en

Pakeitimas 433
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje.

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi, net 
lyčių atžvilgiu nesvarbūs duomenys 
išskirstomi pagal lytis.

Or. en

Pakeitimas 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie gavę paramą dirba 
savanorišką darbą

Or. en
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Pakeitimas 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie pakilo aukščiau sąlyginės 
skurdo ribos ir išsivadavo iš didelio 
materialinio nepritekliaus

Or. en

Pakeitimas 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė dalyvių ir paslaugų naudotojų 
iš pažeidžiamiausių žmonių grupių, kurie 
gavę paramą mokosi švietimo, mokymo 
įstaigoje, siekia įgyti kvalifikaciją arba 
dirba, dalis

Or. en

Pakeitimas 437
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moterys, kurios ir toliau dirba darbą be 
garantijų

Or. en
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Pakeitimas 438
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto ketvirtas 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonomiškai nepriklausomos moterys

Or. en

Pakeitimas 439
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moterų skaičiaus padidėjimas 
matematikos, informatikos, gamtos 
mokslų ir technikos sektoriuose

Or. en

Pakeitimas 440
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie gavę paramą dirba 
savanorišką darbą

Or. en

Pakeitimas 441
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie pakilo aukščiau sąlyginės 
skurdo ribos

Or. en

Pakeitimas 442
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie išsivadavo iš didelio 
materialinio nepritekliaus

Or. en

Pakeitimas 443
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 g dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė dalyvių, paslaugų naudotojų iš 
pažeidžiamiausių žmonių grupių, kurie 
gavę paramą mokosi švietimo, mokymo 
įstaigoje, siekia įgyti kvalifikaciją arba 
dirba, dalis

Or. en

Pakeitimas 444
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvių intervencinės priemonės vertės 
įvertinimas (jų emocinės gerovės, įgūdžių 
ugdymo ir pan. atžvilgiu), su intervencine 
priemone susijusių konsultacijų 
įvertinimas

Or. en

Pakeitimas 445
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 i dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė neįgalių dalyvių, kurie gavę 
paramą dirba, dalis

Or. en

Pakeitimas 446
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 j dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė neįgalių dalyvių, kurių 
institucinė slauga sėkmingai pakeista 
bendruomenės slauga, dalis

Or. en

Pakeitimas 447
Elisabeth Schroedter



AM\904731LT.doc 197/206 PE489.537v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis.

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis ir turėtų 
skirtis atsižvelgiant į tikėtiną investicinio 
prioriteto rezultatą, ar asmenys arba 
dalyviai yra jaunesni negu 25 metų, 25–54 
metų arba vyresni negu 54 metų.

Or. en

Pakeitimas 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba visą (arba ne 
visą) darbo laiką arba savarankiškai

Or. en

Pakeitimas 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus 6 mėnesiams 
pagerėjo (užimtumo pobūdis – visą arba 
ne visą darbo laiką, darbo užmokesčiai, 
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palyginti su minimaliu arba nacionalinio 
lygmens darbo užmokesčiu, sutarčių 
pobūdis)

Or. en

Pakeitimas 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie aktyviai dalyvauja 
bendruomenėje ir socialiniuose tinkluose

Or. en

Pakeitimas 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams dirba visą (arba 
ne visą) darbo laiką arba savarankiškai

Or. en

Pakeitimas 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
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praėjus vieniems metams pakilo ir gyvena 
aukščiau sąlyginės skurdo ribos

Or. en

Pakeitimas 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams išsivadavo iš 
didelio materialinio nepritekliaus ir jo 
nebepatiria

Or. en

Pakeitimas 454
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmas dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba visą darbo laiką

Or. en

Pakeitimas 455
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
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praėjus 6 mėnesiams dirba ne visą darbo 
laiką

Or. en

Pakeitimas 456
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečia dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus 6 mėnesiams 
pagerėjo

· Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus 6 mėnesiams 
pagerėjo (užimtumo pobūdis – visą arba 
ne visą darbo laiką, darbo užmokesčiai, 
palyginti su minimaliu arba nacionalinio 
lygmens darbo užmokesčiu, sutarčių 
pobūdis)

Or. en

Pakeitimas 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Dalyviai, kurie gavę išmokas tapo 
nepriklausomi

Or. en

Pakeitimas 458
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams dirba visą darbo 
laiką

Or. en

Pakeitimas 459
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie aktyviai dalyvauja 
bendruomenėje ir socialiniuose tinkluose

Or. en

Pakeitimas 460
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams dirba ne visą 
darbo laiką

Or. en

Pakeitimas 461
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 d dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams dirba 
savarankiškai

Or. en

Pakeitimas 462
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus vieniems metams 
pagerėjo

Or. en

Pakeitimas 463
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 f dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams pakilo ir gyvena 
aukščiau sąlyginės skurdo ribos

Or. en

Pakeitimas 464
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 g dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams išsivadavo iš 
didelio materialinio nepritekliaus ir jo 
nebepatiria

Or. en

Pakeitimas 465
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 h dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moterys, kurios po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams ir toliau dirba
darbą be garantijų

Or. en

Pakeitimas 466
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 i dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moterys, kurios po paramos gavimo 
praėjus vieniems metams yra ekonomiškai 
nepriklausomos

Or. en

Pakeitimas 467
Elisabeth Schroedter
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 j dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė nebeteikiamų institucinių 
slaugos paslaugų dalis, palyginti su 
pirminiu bendru skaičiumi vertinimo 
laikotarpio pradžioje

Or. en

Pakeitimas 468
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 k dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė vyresnių negu 54 metų 
asmenų, patiriančių didelį nepriteklių, 
dalis

Or. en

Pakeitimas 469
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 l dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Diskriminacijos atvejų skaičiaus 
sumažėjimas, kurį užregistravo paskirta (-
os) įstaiga (-os), skatinanti (-čios) vienodą 
požiūrį į visus asmenis nediskriminuojant 
darbe ir profesinėje veikloje ir 
atsižvelgdama (-os) į tikėtiną investicinio 
prioriteto rezultatą ne darbo ir profesinės 
veiklos srityje

Or. en



AM\904731LT.doc 205/206 PE489.537v02-00

LT

Pakeitimas 470
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 m dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moterų skaičiaus padidėjimas 
matematikos, informatikos, gamtos 
mokslų ir technikos sektoriuose po 
paramos gavimo praėjus vieniems metams

Or. en

Pakeitimas 471
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 n dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė neįgalių dalyvių, dirbančių 
praėjus vieniems metams po paramos 
gavimo, dalis

Or. en

Pakeitimas 472
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 o dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė nebeteikiamų institucinių 
slaugos paslaugų dalis, palyginti su 
pirminiu bendru skaičiumi vertinimo 
laikotarpio pradžioje
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Or. en

Pakeitimas 473
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 p dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Procentinė jaunesnių negu 18 metų 
asmenų, gyvenančių ilgalaikių bedarbių 
namų ūkiuose, dalis

Or. en

Pakeitimas 474
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 
4 dalyje. Šie duomenys turi būti renkami 
remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį. Turi 
būti užtikrintas toks imties patikimumas, 
kad duomenis būtų galima apibendrinti 
prioritetinės krypties lygmeniu. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis.

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 
4 dalyje. Šie duomenys turi būti renkami 
remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį arba 
antrinį prioritetą. Turi būti užtikrintas toks 
imties patikimumas, kad duomenis būtų 
galima apibendrinti prioritetinės krypties 
arba antrinio prioriteto lygmeniu. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis ir skiriasi 
atsižvelgiant į tikėtiną investicinio 
prioriteto rezultatą, ar asmenys arba 
dalyviai yra jaunesni negu 25 metų, 25–54 
metų arba vyresni negu 54 metų.

Or. en


