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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0609),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 46 
straipsnio d punktą, 149 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies a punktą ir 175 straipsnio trečią 
pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0318/2011), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 
teisėkūros akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę 1,

– atsižvelgdamas į (...) Regionų komiteto nuomonę2

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto 
komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pažymi, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis 
paketas turėtų būti laikomas orientaciniu ir užbaigtas pasiekus susitarimą dėl daugiametės 
finansinės programos 2014–2020 m. laikotarpiui; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C ... (Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
2 OL C .../ Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos 
Sąjungos socialinės pažangos ir užimtumo
programos, kuriuo iš dalies keičiamas 
Sprendimas Nr. 283/2010/ES

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Europos užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę 
„Progress“8 (toliau – „Progress“); 

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone 
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos 
priežiūros lūkesčiams tenkinti. 
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos socialinės inovacijos, kuriomis 
būtų siekiama patenkinti netenkinamus
arba nepakankamai tenkinamus 
poreikius, kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi, skatinti aukšto lygio kokybišką 
užimtumą ir deramą darbą, užtikrinti 
pakankamą socialinę apsaugą, kuria 
užkertamas kelias skurdui, ir gerinti 
darbo sąlygas. Be to, programa turėtų būti 
skatinama tarptautinė viešojo, privačiojo ir 
trečiojo sektoriaus subjektų partnerystė bei 
tinklai ir remiamas jų dalyvavimas kuriant 
ir įgyvendinant naujus metodus 
būtiniausiems socialiniams poreikiams 
tenkinti ir socialinėms problemoms spręsti;

Or. en
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) programa visų pirma turėtų padėti, 
imantis eksperimentavimo socialinės 
politikos srityje, nustatyti, vertinti ir plėtoti 
novatoriškus sprendimus bei praktiką 
siekiant, kai reikia, teikti veiksmingesnę 
pagalbą valstybėms narėms, kad jos 
galėtų pertvarkyti savo darbo rinkas ir 
toliau tobulinti savo socialinės apsaugos 
bei įtraukties politiką. Eksperimentavimas 
socialinės politikos srityje – tai socialinių 
inovacijų praktiniai bandymai vykdant 
projektus. Jis sudaro sąlygas rinkti 
įrodymus apie galimybes įgyvendinti 
socialines inovacijas. Sėkmingos idėjos 
turėtų būti įgyvendinamos platesniu 
mastu teikiant finansinę paramą iš 
Europos socialinio fondo (ESF), taip pat 
kitų šaltinių. Patirtis rodo, kad 
eksperimentavimo socialinės politikos 
srityje projektai dažnai trunka nuo trijų 
iki penkerių metų ir apima įvairius visų 
dydžių subjektus. Įsteigti nacionaliniai 
informavimo eksperimentavimo socialinės 
politikos srityje klausimais centrai veikia 
vieno langelio principu ir padeda visoms 
suinteresuotosioms šalims bei remia 
tinklų ir partnerysčių kūrimą ir plėtojimą;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal strategiją „Europa 2020“, 
programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti užimtumą ir kovoti su socialine 
atskirtimi ir skurdu. Reikėtų racionalizuoti 

(5) pagal strategiją „Europa 2020“, 
programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti aukštos kokybės užimtumą ir 
kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu. 



PR\894606LT.doc 9/68 PE483.795v01-00

LT

ir supaprastinti jos įgyvendinimą, 
pirmiausia nustatant bendrų nuostatų 
rinkinį, inter alia, bendruosius tikslus, 
veiksmų tipologiją, stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimus. Pagal programą didžiausią 
dėmesį taip pat reikėtų skirti dideliems
projektams, turintiems aiškios papildomos 
naudos ES, kad būtų pasiekta kritinė masė 
ir sumažinta administracinė našta tiek 
paramos gavėjams, tiek Komisijai. Be to, 
reikėtų plačiau taikyti supaprastintus 
išlaidų metodus (vienkartinės sumos ir 
fiksuoto dydžio finansavimas), ypač 
įgyvendinant judumo programas. 
Mikrofinansų teikėjams programa turėtų 
būti vienas langelis finansuojant 
mikrokreditus, skatinant gebėjimus ir 
teikiant techninę pagalbą. Galiausiai, 
programa turėtų garantuoti tam tikrą 
biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet 
skiriama lėšų; 

Reikėtų racionalizuoti ir supaprastinti jos 
įgyvendinimą, pirmiausia nustatant bendrų 
nuostatų rinkinį, inter alia, bendruosius 
tikslus, veiksmų tipologiją, stebėsenos ir 
vertinimo reikalavimus. Pagal programą 
didžiausią dėmesį reikėtų skirti projektams, 
turintiems aiškios papildomos naudos ES.
Pagal ją turėtų būti teikiama parama tiek 
smulkiems, tiek vidutiniams ir dideliems 
projektams. Tam, kad būtų pasiekta kritinė 
masė ir sumažinta administracinė našta, 
kartu suteikiant galimybę dalyvauti 
suinteresuotiesiems subjektams, pvz., 
nedidelėms nevyriausybinėms 
organizacijoms, pagal programą turėtų 
būti remiamas tinklų ir partnerysčių 
kūrimas bei plėtojimas. Be to, reikėtų 
plačiau taikyti supaprastintus išlaidų 
metodus (vienkartinės sumos ir fiksuoto 
dydžio finansavimas), ypač įgyvendinant 
judumo programas. Mikrofinansų 
teikėjams programa turėtų būti vienas 
langelis finansuojant mikrokreditus, 
skatinant gebėjimus ir teikiant techninę 
pagalbą. Galiausiai, programa turėtų 
garantuoti tam tikrą biudžetinį lankstumą, 
kad būtų galima reaguoti į politinius 
prioritetus. Tam Europos Parlamentas ir 
Taryba drauge turėtų nustatyti rezervą, į 
kurį kasmet būtų skiriama lėšų; 

Or. en

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

formuotojai turi daugiau galimybių rinktis 
ir taip skatinti naujas politikos kryptis; 

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Sąjunga yra užsibrėžusi tikslą skirti 
daugiau dėmesio socialiniams 
globalizacijos aspektams, todėl ji 
tarptautiniu lygmeniu pasisako už deramą 
darbą ir darbo standartus – tiesiogiai per 

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

standartus – tiesiogiai per savo santykius 
su trečiosiomis šalimis arba netiesiogiai, 
bendradarbiaudama su tarptautinėmis 
organizacijomis. Todėl, siekiant programos 
tikslų, būtina palaikyti tinkamus santykius 
su programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis atsižvelgiant į bet 
kokius svarbius jų susitarimus su Sąjunga. 
Šiuo tikslu tų trečiųjų šalių atstovai gali 
dalyvauti bendrus interesus atitinkančiuose 
renginiuose (pavyzdžiui, konferencijose, 
seminaruose, praktiniuose seminaruose), 
kuriuos organizuoja programoje 
dalyvaujančios šalys. Taip pat reikėtų 
plėtoti bendradarbiavimą su susijusiomis 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Tarptautine darbo organizacija (ILO) ir 
kitomis atitinkamomis Jungtinių Tautų 
institucijomis, Europos Taryba ir 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacija (OECD), siekiant atsižvelgti į 
šių organizacijų vaidmenį įgyvendinant 
programą; 

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) pagal SESV 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
darbuotojų judėjimo laisvės. EURES 
tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį savanorišką
darbuotojų judumą tarp valstybių ir 
remdamas judiems darbuotojams ir 
darbdaviams skirtas konsultavimo,
profesinio orientavimo ir įdarbinimo
paslaugas nacionaliniu bei tarpvalstybiniu 
lygmenimis. Taip jis padėtų siekti 
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tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip jis padėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų; 

strategijos „Europa 2020“ tikslų. Vis dėlto 
pati Komisija jokiomis aplinkybėmis 
neturėtų veikti kaip užimtumo tarnyba;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) pagal tikslines judumo programas 
turėtų būti remiama tik įdarbinimo veikla, 
kuri padėtų užtikrinti aukštos kokybės 
darbo vietas, kuriose būtų garantuojamas 
pakankamas ir tinkamas darbo 
užmokestis bei kolektyvinėmis sutartimis 
apibrėžiami darbo sąlygos ir (arba) 
mažiausias darbo užmokestis. Turėtų būti 
toliau plėtojama tokia svarbi EURES 
veikla kaip darbo ieškančių asmenų 
konsultavimas ir informavimas, taip pat 
skatinami tokie projektai kaip EURES 
tarpvalstybinės partnerystės. Be to, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
galimiems neigiamiems tikslinio 
kvalifikuotų darbuotojų geografinio 
judumo padariniams, t. y. vadinamajai 
protų nutekėjimo problemai;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) daugelyje pasienio regionų EURES 
tarpvalstybinės partnerystės yra svarbi 
priemonė kuriant tikrą Europos darbo 
rinką. Į EURES tarpvalstybines 
partnerystes įtraukiamos visos ar bent dvi 
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valstybės narės arba valstybė narė ir kita 
dalyvaujanti šalis, todėl jos yra aiškiai 
horizontalaus pobūdžio ir teikia 
papildomą naudą Sąjungos lygmeniu. 
Taigi EURES tarpvalstybinės partnerystės 
turėtų būti ir toliau remiamos pagal 
horizontaliąsias Sąjungos priemones, 
kurios galėtų būti papildomai 
finansuojamos nacionaliniais ištekliais 
arba ESF lėšomis ;

Or. en

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) vertinant EURES veiklą turėtų būti 
atsižvelgiama į kokybinius ir kiekybinius 
kriterijus. Todėl Komisija, valstybės narės 
ir socialiniai partneriai turėtų parengti 
bendrus užimtumo kokybės ir darbo 
sąlygų rodiklius, kuriais remiantis būtų 
vertinamos EURES darbo vietos. Kadangi 
išvykus iš vienos valstybės narės 
įsidarbinama kitoje, atsižvelgiant į nuolat 
kintančią darbo vietų pasiūlą darbo 
rinkoje ir susijusius judumo modelius, 
atliekant vertinimą dėmesys turėtų būti 
skiriamas ne tik atvykstančių ir 
išvykstančių darbuotojų įsidarbinimui 
atskirose valstybėse narėse, bet ir ypač 
apibendrintiems duomenims Europos 
Sąjungos lygmeniu. Be to, konsultavimas 
nebūtinai duoda apčiuopiamų rezultatų 
judumo arba įdarbinimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) asmenims, norintiems įsteigti arba 
plėsti labai mažas įmones, turėtų būti 
suteikta galimybė pasinaudoti kuravimo ir 
mokymo programomis, taip pat 
mikrofinansų parama;

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) socialinės įmonės sudaro įvairove 
grindžiamos Europos socialinės rinkos 
ekonomikos pamatą. Siūlydamos 
novatoriškus sprendimus, jos gali skatinti 

(16) socialinės įmonės sudaro įvairove 
grindžiamos Europos socialinės rinkos 
ekonomikos pamatą. Siūlydamos 
novatoriškus sprendimus, jos gali skatinti 
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socialinius pokyčius ir taip labai prisidėti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Programa turėtų padidinti socialinių 
įmonių finansavimo galimybes ir taip 
paremti Komisijos pradėtą socialinio verslo 
iniciatyvą11;

socialinę pažangą ir taip labai prisidėti 
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 
Programa turėtų padidinti socialinių 
įmonių finansavimo galimybes ir taip 
paremti Komisijos pradėtą socialinio verslo 
iniciatyvą11; 

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) pagal Europos Sąjungos sutarties 
3 straipsnio 3 dalį ir Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 8 straipsnį šia
programa turėtų būti skatinama vyrų ir 
moterų lygybė į visas jos veiklos sritis 
integruojant lyčių aspektą ir, jei reikia, 
imantis konkrečių veiksmų moterų 
užimtumui ir socialinei įtraukčiai skatinti. 
Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 10 straipsnį į kovos su 
diskriminacija tikslus turėtų būti 
atsižvelgiama visoje programos veikloje. 
Siekiant nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimai, reikėtų tai 
nuolat stebėti ir vertinti; 

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Bendrijos užimtumo ir socialinio 
solidarumo programos „Progress“ (toliau 
– programa „Progress“) skirsniai „Kova 
su diskriminacija ir įvairovė“ ir „Lyčių 
lygybė“ turi būti įtraukti į Pagrindinių 
teisių ir pilietybės programą ir toliau 
pagal ją plėtojami. Be to, programos 
„Progress“ laikotarpio vidurio vertinime 
pabrėžiama, kad reikia dėti daugiau 
pastangų ir imtis naujų iniciatyvų lygybės 
ir kovos su diskriminacija srityse. Todėl 
labai svarbu, kad šiems klausimams būtų 
skiriamas didelis dėmesys įgyvendinant 
pagal programą visas atitinkamas 
iniciatyvas ir veiksmus. Lygybė ir kova su 
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diskriminacija yra pagrindiniai 
visuomenės iššūkiai, o ne vien teisiniai 
klausimai;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 9 straipsnį ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslus programa turėtų 
padėti pasiekti didelį aukštos kokybės
užimtumą, užtikrinti tinkamą socialinę 
apsaugą ir kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) programa turėtų būti papildytos 
kitos Sąjungos programos, o kiekviena 
priemonė turėtų būti taikoma pagal jai 
nustatytas konkrečias procedūras. Taigi 
tos pačios tinkamos finansuoti išlaidos 
neturėtų būti finansuojamos dvigubai. 
Siekiant papildomos naudos ir didelio 
Sąjungos finansavimo poveikio, reikėtų 
plėtoti glaudžią programos, kitų Sąjungos 
programų ir struktūrinių fondų sąveiką;

Or. en
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Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant veiksmingiau komunikuoti su 
plačiąja visuomene ir siekiant didesnės 
komunikacijos veiksmų, kurių imtasi 
Komisijos iniciatyva, sąryšio, pagal šį 
reglamentą informavimo ir komunikacijos 
veiklai skiriamos lėšos taip pat bus 
naudojamos Europos Sąjungos politinių 
prioritetų, susijusių su šio reglamento 
bendraisiais tikslais, koordinuotai 
komunikacijos veiklai; 

(20) siekiant veiksmingiau komunikuoti su 
plačiąja visuomene ir siekiant didesnės 
komunikacijos veiksmų, kurių imtasi 
Komisijos iniciatyva, sąryšio, pagal šį 
reglamentą informavimo ir komunikacijos 
veiklai skiriamos lėšos taip pat bus 
naudojamos teikiant informaciją apie
Europos Sąjungos politinius prioritetus, 
susijusius su šio reglamento bendraisiais 
tikslais; 

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) programa turėtų būti stebima, 
vertinama ir prireikus koreguojama arba 
iš dalies keičiama;

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant užtikrinti tinkamą atsaką į 
pasikeitusius poreikius ir atitinkamus 
politikos prioritetus visam programos 
laikotarpiui, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
teisės aktus dėl lėšų kiekvienais metais 
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paskirstymo programos kryptims, 
panaudojant 5 proc. rezervą, ir atskiriems 
skirsniams. Labai svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai; 

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) siekiant užtikrinti, kad veikla pagal 
programos EURES kryptį ir mikrofinansų 
skyrimo bei socialinio verslumo kryptį 
būtų įgyvendinama vienodomis sąlygomis, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
 25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) programos „Progress“ krypties 
įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai;

(25) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
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įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai; 

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
 25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) socialinė įmonė – įmonė, kurios 
pagrindinis uždavinys yra pasiekti 
socialinius tikslus, o ne kaupti pelną jos
savininkams, nariams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia pakartotinai 
investuoja jų socialiniams tikslams toliau 
remti. Ji atsakingai ir skaidriai 
administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį;

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialinės inovacijos – naujos 
intervencinės priemonės, kurių tikslai ir 
pobūdis yra socialiniai ir kurias taikant 
veiksmingiau, efektyviau, tvariau ir (arba) 
tinkamiau reaguojama į socialinius 
poreikius, kurie yra nepatenkinami arba 
tenkinami nepakankamai, siekiant kovoti 
su skurdu ir socialine atskirtimi, skatinti 
aukštą kokybiško užimtumo lygį ir deramą 
darbą, užtikrinti tinkamą socialinę 
apsaugą, kuria užkertamas kelias skurdui, 
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ir gerinti darbo sąlygas, tokiu būdu 
prisidedant prie socialinės pažangos.
Socialinės inovacijos grindžiamos 
įrodymais ir pagerina gyvenimo ir darbo 
kokybę. Jos turi būti vertinamos remiantis 
visų pirma papildomos naudos visai 
visuomenei , o ne ekonominiais 
kriterijais; 

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) eksperimentavimas socialinės 
politikos srityje – socialinių inovacijų 
praktiniai bandymai vykdant projektus, 
kurių metu siekiama surinkti įrodymus 
apie socialinių inovacijų veiksmingumą ir 
galimybes jas įgyvendinti; tokie projektai 
trunka ribotą laiką ir apima įvairius visų 
dydžių subjektus. 
Eksperimentų rezultatai padeda nustatyti, 
ar ir kokiomis sąlygomis socialinės 
inovacijos gali būti diegiamos platesniu 
mastu. Eksperimentavimu socialinės 
politikos srityje siekiama pagerinti 
paramos gavėjų gyvenimą teikiant 
tikslines paslaugas ar produktus. Tam 
reikalingas ilgalaikis ir tvarus bandomųjų 
projektų finansavimas, stebėsena ir 
vertinimas, taip pat tiesioginis 
suinteresuotųjų subjektų ir paramos 
gavėjų dalyvavimas. 

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais ir veikiant kartu su pilietinės 
visuomenės organizacijomis ir viešosiomis 
įstaigomis, remiamas Sąjungos politikos
užimtumo, darbo sąlygų, socialinės
apsaugos, socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu srityse, taip pat tų sričių teisės aktų 
rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas bei 
vertinimas ir skatinamas įrodymais 
pagrįstas politikos formavimas bei 
socialinė pažanga; 

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) EURES kryptis, pagal kurią remiama 
EURES tinklo ir socialinių partnerių bei
kitų suinteresuotųjų šalių veikla siekiant 
plėsti keitimąsi informacija bei jos sklaidą 
ir kitokio pobūdžio bendradarbiavimą, pvz., 
tarpvalstybines partnerystes, taip pat 
individualų ieškančių darbo asmenų, 
judžių darbuotojų ir darbdavių 
konsultavimą bei informavimą, kurio 
tikslas – skatinti savanorišką geografinį 
darbuotojų judumą tinkamomis sąlygomis 
ir prisidėti prie aukšto geros kokybės 
užimtumo lygio; 

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią potencialiems
verslininkams, ypač bedarbiams, socialiai 
atskirtiems ir pažeidžiamiems asmenims, 
taip pat veikiančioms labai mažoms 
įmonėms ir socialinėms įmonėms 
padedama gauti finansavimą bei 
padidinamas jo prieinamumas. 

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1–14 straipsnių bendrosios nuostatos ir 
suteikti bei įgyvendinimo įgaliojimai ir 
baigiamosios nuostatos, nustatytos 
atitinkamai 26a–29 straipsniuose,
taikomos visoms trims 1 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytoms kryptims, kurių 
kiekvienai taip pat taikomos konkrečios 
nuostatos. 

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas, 
aukštos kokybės Sąjungos darbo rinkas 
skatinti savanorišką geografinį darbuotojų 
judumą tinkamomis sąlygomis ir didinti 
galimybes įsidarbinti; 

Or. en
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Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) remiant socialinių partnerių, 
nevyriausybinių organizacijų, socialinių 
įmonių bei viešųjų įstaigų, ypatingą 
dėmesį skiriančių socialinėms 
inovacijoms ir eksperimentavimui 
socialinės politikos srityje, veiklą kovoti su 
skurdu ir socialine atskirtimi; 

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) analizuojant, vertinant ir atidžiai 
stebint vykdomas politikos priemones 
gerinti žinias ir padėties valstybėse narėse 
bei kitose dalyvaujančiose šalyse 
suvokimą. 
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Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant šių tikslų, programos uždaviniai 
yra:

2. Siekiant šių tikslų, programos uždaviniai 
apima: 

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę 
integruojant lyčių aspektą, imantis 
tinkamų veiksmų lyčių lygybei skatinti ir 
kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos; 

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) skatinti didelį aukštos kokybės
užimtumą, užtikrinti tinkamą ir 
pakankamą socialinę apsaugą ir kovoti su 
skurdu bei socialine atskirtimi. 
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Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Partnerystės principas 

Siekdamos užtikrinti, kad programa 
atitiktų paramos gavėjų reikmes ir 
poreikius, taip pat siekdamos skatinti gerą 
valdymą, abipusį mokymąsi ir socialines 
inovacijas, Komisija ir valstybės narės 
viso programos įgyvendinimo ciklo metu 
taiko partnerystės principą. Tuo tikslu 
Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
būtų reguliariai konsultuojamasi su 
socialiniais partneriais ir pilietinės 
visuomenės organizacijomis, tiesiogiai ar 
netiesiogiai dalyvaujančiais programos 
įgyvendinimo veikloje, ir kad jie būtų 
įtraukti į sprendimų, susijusių su 
programos ir jos krypčių plėtojimu, 
įgyvendinimo stebėsena bei vertinimu, 
priėmimo procesą. 
Siekiant veiksmingai taikyti partnerystės 
principą, taip pat stiprinti socialinių 
partnerių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų, tiesiogiai ar netiesiogiai 
dalyvaujančių programos įgyvendinimo 
veikloje, gebėjimus ir kompetenciją, 
skiriami pakankami finansiniai ištekliai. 

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Finansinių asignavimų programos 
įgyvendinimui 2014 m. sausio 1 d.–
2020 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 
skiriama [1 006,10] mln. EUR suma. 

Or. en

Pagrindimas 

Vadovaujantis 2011 m. birželio 8 d. EP rezoliucija „Investicijos į ateitį: naujoji daugiametė 
finansinė programa, skirta konkurencingai, tvariai ir visapusiškai Europai“ (Politinių 
išbandymų komiteto pranešimas), bendras finansinis paketas buvo padidintas 5 proc. Vis 
dėlto finansinis paketas turėtų būti laikomas orientaciniu ir galutinai patvirtintas tik pasiektas 
sutarimą dėl DFP. 

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) „Progress“ krypčiai – 56 proc.; bent 
50 proc. šių asignavimų skiriama 
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
ir skurdo mažinimo bei prevencijos 
sritims, o bent 10 proc. – kovai su 
jaunimo nedarbu; bent 25 proc. šios 
krypties biudžeto skiriama socialiniams 
eksperimentams skatinti; finansavimas 
turi būti prieinamas tiek mažiems, tiek 
vidutiniams ir dideliems projektams; 

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 19 proc.; bent 
40 proc. šių asignavimų skiriama 
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tikslinėms judumo programoms, bent 
20 proc. – tarpvalstybinėms partnerystėms 
ir bent 15 proc. – EURES personalui 
rengti ir kvalifikacijai kelti; 

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 20 proc.; bent 45 proc. šių 
asignavimų skiriama mikrofinansavimui 
ir bent 45 proc. – socialiniam verslumui 
skatinti. 

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Likę 5 proc. asignavimų kiekvienais metais 
paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus, kuriuos 
drauge nustato Europos Parlamentas ir 
Taryba remdamiesi Komisijos pasiūlymu. 

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija suteikiami įgaliojimai priimti 
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deleguotuosius teisės aktus pagal 
26a straipsnį dėl lėšų kiekvienais metais 
paskirstymo programos kryptims, 
panaudojant 5 proc. rezervą, ir atskiriems 
skirsniams, deramai atsižvelgdama į 
politikos prioritetus ir į programoje 
numatytas sritis. 

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, daugiausia 2 proc.
1 pastraipoje nurodyto finansinio paketo 
skiriama programai įgyvendinti, siekiant 
padengti, pvz., išlaidas, susijusias su 
technine ir (arba) administracine parama, 
vertimo paslaugomis, konkursų 
organizavimu, ekspertų susirinkimais ir 
ryšiais. 

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) duomenų ir statistinių duomenų 
rinkimas, taip pat bendrų metodikų, 
klasifikacijų, rodiklių bei kriterijų 
rengimas; 

(a) duomenų ir statistinių duomenų 
rinkimas, atsižvelgiant į kokybinius ir 
kiekybinius kriterijus, taip pat bendrų 
metodikų, klasifikacijų, rodiklių bei 
kriterijų rengimas; 

Or. en
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Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) apklausos, tyrimai, analizės ir 
ataskaitos, taip pat ekspertų tinklų 
finansavimas; 

(b) apklausos, tyrimai, analizės ir 
ataskaitos, taip pat tinklų finansavimas ir 
patirties teminių prioritetų klausimais 
plėtojimas; 

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vertinimai ir poveikio vertinimai; (c) kokybiniai ir kiekybiniai vertinimai ir 
poveikio vertinimai, įskaitant veiksmus, 
kurių reikia norint paversti gerąja patirtį 
ir eksperimentavimą įprastą socialine 
politika; 

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) valstybių narių ir kitų dalyvaujančių 
šalių daromos pažangos siekiant 
svarbiausių prioritetų užimtumo, 
socialinės apsaugos ir įtraukties bei kovos 
su skurdu pagal strategijos „Europa 
2020“ tikslus bei darbo sąlygų gerinimo 
srityse stebėsena;

Or. en
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Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) socialinių eksperimentų, kaip 
novatoriškų sprendimų išbandymo, 
vertinimo bei vėlesnės sklaidos metodo 
rengimas ir vykdymas; 

(e) eksperimentų socialinės politikos 
srityje, kaip novatoriškų sprendimų 
išbandymo, vertinimo bei vėlesnės sklaidos 
metodo rengimas ir vykdymas; 

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) tikslingi ir strateginiai gerosios 
praktikos, novatoriškų metodų ir patirties 
mainai bei sklaida, tarpusavio vertinimai, 
bendrų kriterijų nustatymas ir abipusis 
politikos formuotojų bei kitų 
suinteresuotųjų subjektų mokymasis 
Europos lygmeniu, kad būtų pagerintos 
žinios ir daroma pažanga siekiant 
Sąjungos tikslų aukšto geros kokybės 
užimtumo lygio skatinimo, pakankamos ir 
tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimo, 
kovos su socialine atskirtimi bei skurdu ir 
darbo sąlygų gerinimo srityse; 

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto f a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) aktyvios visų susijusių subjektų 
veiklos siekiant jau sutartų Sąjungos 
prioritetų, pvz., aktyvios įtraukties, kovos 
su benamyste ir atskirtimi būsto srityje, 
vaikų skurdu, energetiniu skurdu ir 
migrantų bei etninių mažumų skurdu, 
rėmimas. 

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) socialinių partnerių organizacijų 
gebėjimų stiprinimas; 

Or. en
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Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) EURES tarpvalstybinių partnerysčių 
gebėjimų stiprinimas ir veiklos išlaidos; 

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) stebėjimo Europos lygmeniu centrų 
finansavimas; 

(e) stebėjimo, įskaitant pagrindinių 
teminių prioritetų, Europos, 
tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu 
centrų finansavimas; 

Or. en
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Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Asmenų judumą tinkamomis sąlygomis
Sąjungoje skatinantys veiksmai: 

a) ieškančių darbo asmenų, judžių 
darbuotojų ir darbdavių informavimas bei 
konsultavimas; 
b) daugiakalbės skaitmeninės platformos, 
reikalingos darbo vietoms užpildyti ir 
darbo prašymams patenkinti, kūrimas ir 
tikslinės judumo programos, kuriomis 
siekiama užpildyti laisvas darbo vietas ten, 
kur nustatyti darbo jėgos trūkumai, ir 
(arba) padėti konkrečioms darbuotojų 
grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams. 

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su Europos socialinio 
fondo (ESF) bei Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) veikla, programa 
„Horizontas 2020“, skirta moksliniams 
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švietimas, profesinis mokymas ir jaunimo 
politika, moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
verslumas, sveikata, ES plėtra ir išorės 
santykiai, bendra ekonominė politika, ir ją 
papildytų. 

tyrimams ir inovacijoms, Įmonių 
konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių 
įmonių programa, taip pat ir taikant 
partnerystės principą bei įtraukiant 
socialinius partnerius. 

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Programa papildomos kitos Sąjungos 
programos, kartu pripažįstama, kad 
kiekviena priemonė taikoma pagal jai 
nustatytas konkrečias procedūras. Taigi 
tos pačios tinkamos finansuoti išlaidos 
nefinansuojamos dvigubai. Be to, reikėtų 
plėtoti glaudžią programos, kitų Sąjungos 
programų ir struktūrinių fondų, ypač 
ESF, sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Užtikrinama, kad programos veikla 
derėtų su kita Sąjungos veikla tokiose 
srityse kaip socialinis dialogas, 
teisingumas ir pagrindinės teisės, kova su 
diskriminacija, lyčių lygybė, švietimas, 
profesinis mokymas ir jaunimo politika, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
verslumas, sveikata, ES plėtra ir išorės 
santykiai, bendra ekonominė politika, ir ją 
papildytų. 

Or. en
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Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užmezga reikiamus ryšius su
komitetais, kurių darbo sritys apima 
programai svarbias politikos kryptis, 
priemones ir veiksmus, siekdama 
užtikrinti, kad šie komitetai būtų reguliariai 
ir tinkamai informuojami apie programos 
įgyvendinimo pažangą.

Komisija užmezga reikiamus ryšius su
Užimtumo komitetu, Socialinės apsaugos 
komitetu, Darbuotojų saugos ir sveikatos 
patariamuoju komitetu ir Darbuotojų 
judėjimo laisvės patariamuoju komitetu, 
siekdama užtikrinti, kad su jais būtų 
konsultuojamasi ir šie komitetai būtų 
reguliariai ir tinkamai informuojami apie 
programos įgyvendinimo pažangą.

Komisija taip pat informuoja kitus 
komitetus, kurių darbo sritys apima 
programai svarbias politikos kryptis, 
priemones ir veiksmus. 
Prireikus Komisija įtvirtina reguliarų 
struktūrinį bendradarbiavimą tarp 
strateginio 26d straipsnyje nurodytos 
strateginės patariamosios tarybos, 
26f straipsnyje nurodyto komiteto ir 
stebėjimo komitetų, įsteigtų kitoms 
susijusioms politikos sritims, priemonėms 
ir veiksmams. 

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad vykdant informavimo ir 
komunikacijos veiklą didėtų programos 
„Progress“, EURES ir mikrofinansų 
skyrimo bei socialinio verslumo krypčių 
žinomumas ir jų prieinamumas 
piliečiams. 
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Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komunikacijos veikla taip pat 
prisidedama prie Europos Sąjungos 
politinių prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotos komunikacijos. 

2. Komunikacijos veikla taip pat siekiama
pateikti informacijos dėl Europos 
Sąjungos politinių prioritetų, susijusių su 
šio reglamento bendraisiais tikslais. 

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama reguliariai stebėti programą ir 
nustatyti reikiamus jos politikos bei 
finansavimo prioritetų pakeitimus, 
Komisija rengia ir Europos Parlamentui bei 
Tarybai teikia kokybines ir kiekybines 
metines stebėjimo ataskaitas. Šios 
ataskaitos taip pat perduodamos 
susipažinti Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui. Metinėse stebėjimo ataskaitose 
išdėstomi programos rezultatai ir 
pateikiama informacija apie jos krypčių 
poveikį ir jų tvarumą, įskaitant, jei reikia, 
duomenis apie bendrą asmenų, kuriems 
teikta parama, padėta įsidarbinti ir (arba) 
kurie vis dar įsidarbinę, skaičių, taip pat 
apie labai mažas įmones ir socialines 
įmones, kurios vis dar vykdo veiklą 
paramos laikotarpio pabaigoje, be to, 
informacija apie jos suderinamumą su 
kitomis Europos Sąjungos finansinėmis 
priemonėmis, ypač ESF. Metinėse 
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stebėjimo ataskaitose taip pat išdėstomi 
programos rezultatai ir aprašoma, kaip jos 
veikloje atsižvelgta į lyčių lygybės ir kovos 
su diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
klausimus.

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei bet koks vertinimas, atliktas pagal 
Sprendimo Nr. 1672/2006/EB 19 straipsnį 
arba Sprendimo Nr. 283/2010/EB 
9 straipsnį, arba šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytas vertinimas atskleidžia svarbius 
programos trūkumus, Komisija apsvarsto 
galimybę pateikti pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Tarybai, įskaitant dėl 
atitinkamų programos pakeitimų. 

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Prieš pateikdama bet kokį pasiūlymą 
pratęsti programą po 2020 m. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui 2014–
2020 m. laikotarpio programos stipriųjų ir 
silpnųjų pusių vertinimą.

Or. en



PR\894606LT.doc 41/68 PE483.795v01-00

LT

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
II antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkrečios nuostatos Konkrečios nuostatos, susijusios su 
programos kryptimis

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis 
Teminiai skyriai 

„Progress“ kryptis apima šiuos teminius 
skyrius:
a) užimtumo;
b) socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir skurdo mažinimo bei 
prevencijos;
c) darbo sąlygų; 
d) eksperimentavimo socialinės politikos 
srityje, kaip visa apimantį skyrių. 

Or. en

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą, 
socialinę politiką ir darbo sąlygas
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
atitiktų konkrečius poreikius, problemas 

(a) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
politika užimtumo, darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
ir kovos su skurdu srityse, taip pat šių 
sričių teisės aktai būtų grindžiami 



PE483.795v01-00 42/68 PR\894606LT.doc

LT

bei kiekvienos valstybės narės esamas
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis;

patikimais įrodymais ir atitiktų konkrečius 
žmonių poreikius, socialines problemas bei 
kiekvienos valstybės narės socialines
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis; 

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą, vykdant 
Europos užimtumo strategiją ir taikant 
atvirąjį koordinavimo metodą socialinės 
apsaugos ir įtraukties srityje, skatinant 
specializuotų subjektų, įskaitant 
socialinius partnerius, tinklų veiklą 
Europos Sąjungos užimtumo, darbo 
sąlygų, socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir kovos su skurdu politikos 
srityse, taip pat rengiant šias sritis 
reglamentuojančius teisės aktus; 

Or. en

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos 
reformas, didinti pagrindinių veikėjų 
gebėjimą rengti ir įgyvendinti socialinius

(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos 
reformas, jei reikia, siekiant užtikrinti 
pakankamą ir deramą socialinę apsaugą, 



PR\894606LT.doc 43/68 PE483.795v01-00

LT

eksperimentus ir sudaryti sąlygas naudotis 
susijusiomis žiniomis ir patirtimi; 

socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą, 
aukšto lygio geros kokybės užimtumą ir 
geresnes darbo sąlygas, didinti pagrindinių 
veikėjų gebėjimą rengti ir įgyvendinti 
socialinės politikos eksperimentus ir 
sudaryti sąlygas naudotis susijusiomis 
žiniomis ir patirtimi; 

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) teikti Sąjungos, nacionalinėms ir 
regioninėms organizacijoms finansinę 
paramą, stiprinančią jų gebėjimus plėtoti, 
skatinti ir remti Sąjungos politiką
užimtumo, darbo sąlygų, socialinės 
apsaugos, socialinės įtraukties ir kovos su 
skurdu srityse, taip pat šių sričių teisės 
aktų įgyvendinimą. 

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užimtumo tarnybos; (b) valstybinės užimtumo tarnybos; 

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nevyriausybinės organizacijos, visų 
pirma veikiančios Sąjungos lygmeniu;

(e) nevyriausybinės organizacijos, 
veikiančios visais politiniais lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įgyvendindama programą Komisija 
užmezga bendradarbiavimą su Europos 
mokymo fondu, Europos profesinio 
mokymo plėtros centru, Europos saugos ir 
sveikatos darbe agentūra bei Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu.

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali bendradarbiauti su 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Europos Vadovų Taryba, OECD, ILO ir 
Pasaulio banku.

3. Komisija gali bendradarbiauti su 
tarptautinėmis organizacijomis, visų pirma 
Europos Vadovų Taryba, OECD, ILO ir 
kitomis Jungtinių Tautų institucijomis, 
taip pat su Pasaulio banku. 

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Komisijai suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai 
1. Toliau nurodytų sričių priemonės, 
būtinos „Progress“ krypčiai įgyvendinti, 
patvirtinamos pagal 18 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą:
(a) daugiamečiai darbo planai, kuriuose 
nustatyti politikos ir finansavimo 
vidutinės trukmės laikotarpio prioritetai; 
(b) metiniai darbo planai, įskaitant 
paramos gavėjų atrankos pagal kvietimus 
teikti paraiškas kriterijus.
2. Visos kitos „Progress“ krypčiai 
įgyvendinti būtinos priemonės 
patvirtinamos pagal 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją procedūrą. 

Or. en

(Žr. 26e straipsnio pakeitimą.)

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis Išbraukta.
Komitetas 
1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, apibrėžtas Reglamente 
(ES) Nr. 182/2011.
2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
4 straipsnis. 
3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, 
taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.



PE483.795v01-00 46/68 PR\894606LT.doc

LT

Or. en

(Žr. 26f straipsnio pakeitimą.) 

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Pereinamojo laikotarpio priemonės 
Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal Sprendimą 
1672/2006/EB (jo 3 straipsnyje nurodyti 1, 
2 ir 3 skirsniai) pradėti vykdyti veiksmai 
toliau vykdomi pagal šį sprendimą. 
Vykdant šiuos veiksmus, to sprendimo 13 
straipsnyje minėtą komitetą pakeičia šio 
reglamento 18 straipsnyje nurodytas 
komitetas.

Or. en

(Žr. 26g straipsnio pakeitimą.) 

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis 
Teminiai skyriai

EURES kryptis apima šiuos teminius 
skyrius:
a) informacijos paslaugų, konsultavimo ir 
pagalbos darbo ieškantiems judiems 
darbuotojams ir jį siūlantiems 
darbdaviams;
b) tikslinių judumo programų; 
c) tarptautinio, sektorių ir tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo;
d) veiklos ir įdarbinimo vertinimą, kaip 
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visa apimantį skyrių.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) plėtoti darbuotojų atrankos ir 
įdarbinimo paslaugas užpildant laisvas 
darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus 
Europos lygmeniu; tai turėtų apimti visus 
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu 
įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 

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

laisvas darbo vietas ten, kur nustatyti darbo 
jėgos trūkumai, ir (arba) padėti 
konkrečioms darbuotojų grupėms, kaip 
antai jauniems darbuotojams.

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Konkretūs veiksmai

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

Or. en

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
20 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20b straipsnis 
Tikslinės judumo programos

1. Tikslinės judumo programos gali būti 
skirtos konkrečioms darbuotojų grupėms, 
tam tikriems sektoriams, profesijoms, 
atskiroms šalims arba šalių grupei tais 
atvejais, kai nustatyti aiškūs ekonominiai 
poreikiai ir kai būtų naudinga darbuotojų 
paieška visoje Europos Sąjungoje, pvz., 
siekiant padėti užpildyti kvalifikuotas 
darbo vietas arba darbo vietas, kurioms 
sunku rasti tinkamų kandidatų ir kurių 
atveju susiduriama su įdarbinimo 
sunkumais. Dėl šių programų bus 
reguliariai konsultuojamasi su 
Darbuotojų judėjimo laisvės patariamuoju 
komitetu. 
2. Tikslinės judumo programos 
grindžiamos tinkamo judumo principu, 
visapusiškai atsižvelgiant į taikomus 
darbo standartus ir teisinius reikalavimus. 
Taigi pagal šias programas užtikrinamos 
aukštos kokybės darbo vietos, kuriose 
garantuojamas pakankamas ir tinkamas 
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darbo užmokestis bei kolektyvinėmis 
sutartimis apibrėžiami darbo sąlygos ir 
(arba) mažiausias darbo užmokestis. 
3. Įgyvendinančios organizacijos, pagal 
tikslines judumo programas teikiančios 
paslaugas darbo ieškantiems asmenims ir 
darbdaviams, atrenkamos paskelbiant 
viešą kvietimą teikti paraiškas, kurias gali 
teikti ir užimtumo tarnybos, su sąlyga, kad 
jos įsipareigoja laikytis tinkamo judumo 
principo. 
4. Remiantis 11 straipsnio 2 dalies 
nuostatomis, kvietime teikti paraiškas 
apibrėžiama pagal tikslines judumo 
programas siūlomų paramos priemonių 
rūšis, taip pat numatoma ribota finansinė 
parama darbo ieškantiems asmenims ir 
darbdaviams, susijusi su paslaugomis, 
teikiamomis pagal tikslines judumo 
programas. 
5. Finansinės paskatos darbdaviams 
naudojamos naujo darbuotojo 
integracijos ir kvalifikacijos priemonėms 
finansuoti, o finansinės paskatos 
darbuotojams naudojamos pereinamojo 
laikotarpio išlaidoms, pvz., už kelionę, 
būstą ir kalbos kursus, padengti. 
6. Komisija užtikrina platų tikslinių 
judumo programų koordinavimą ir 
visapusišką taikytinų darbo įstatymų ir 
standartų laikymąsi.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
20 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20c straipsnis
Protų nutekėjimo stebėsena

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

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EURES krypties veikloje gali dalyvauti 
visos dalyvavimo EURES tinkle sąlygas 
tenkinančios viešosios ir privačios
organizacijos, kiti subjektai ir valstybės 
narės arba Komisijos paskirtos institucijos, 
kaip nustatyta Komisijos sprendime 
2003/8/EB Tai visų pirma šios institucijos 
ir organizacijos:

2. EURES krypties veikloje gali dalyvauti 
visos dalyvavimo EURES tinkle sąlygas 
tenkinančios organizacijos, kiti subjektai ir 
valstybės narės arba Komisijos paskirtos 
institucijos, kaip nustatyta Komisijos 
sprendime 2003/8/EB Tai visų pirma šios 
institucijos ir organizacijos:

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) užimtumo tarnybos; (b) valstybinės užimtumo tarnybos;

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) socialinių partnerių organizacijos ir 
kitos suinteresuotosios šalys.

(c) socialinių partnerių organizacijos;

Or. en

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija sukuria akreditavimo ir 
stebėsenos sistemą, kuri padėtų užtikrinti, 
kad visi dalyviai apskritai laikytųsi 
EURES principų, o ypač tinkamo judumo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)



PR\894606LT.doc 53/68 PE483.795v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis 
Teminiai skyriai 

Mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis apima šiuos teminius skyrius:
a) pažeidžiamų grupių ir labai mažų
įmonių mikrofinansavimo;
b) socialinio verslumo. 

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) labai mažoms įmonėms, ypač 
socialinės ekonomikos srityje, taip pat 
toms, kuriose dirba pažeidžiamoms 
grupėms priklausantys asmenys, kurių
padėtis darbo rinkoje nepalanki; 

Or. en

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. remti labai mažų įmonių, kurioms 
numatytos galimybės gauti 
mikrofinansavimą, steigimą ir plėtrą, visų 
pirma pasiūlant papildomų kuravimo ir 
mokymo programų;

Or. en
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Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. remti socialinių įmonių plėtrą, visų 
pirma sudarant galimybes lengviau gauti 
finansavimą.

3. remti socialinės investavimo rinkos
plėtrą ir palengvinti galimybes gauti 
finansavimą socialinėms įmonėms, kurių 
metinė apyvarta neviršija 50 mln. EUR 
arba metinis balansas neviršija 
43 mln. EUR ir kurios nėra kolektyvinio 
investavimo subjektai, sudarant joms 
galimybę įgyti nuosavo kapitalo, iš dalies 
nuosavo kapitalo, paskolų priemonių ir 
subsidijų iki [500 000 EUR].

Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant šiame straipsnyje išdėstytų tikslų, 
Komisija užtikrina, kad mikrofinansų ir 
socialinio verslumo rėmimo priemonėmis 
būtų skatinam as aukštas kokybiško 
užimtumo lygis ir geros darbo sąlygos. 

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti papildomumą, šie 
veiksmai bus glaudžiai koordinuojami su 
veiksmais, vykdomais sanglaudos 
politikos srityje, taip pat su nacionalinio 
lygmens veiksmais. Šiais veiksmais 
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siekiama skatinti garantijų, priešinių 
garantijų, kapitalo ir skolų finansavimo 
pasiūlą. 

Or. en

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties veikloje gali dalyvauti valstybių
narių nacionalinio, regioninio arba vietos 
lygmens viešosios ir privačios 
organizacijos, kurios tose valstybėse:

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikia mikrofinansus asmenims ir labai 
mažoms įmonėms; 

(a) teikia mikrofinansus asmenims ir labai 
mažoms įmonėms; ir (arba) 

Or. en

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija užtikrina, kad šios krypties 
priemonėmis nediskriminuojant galėtų 
naudotis labai įvairios valstybių narių 
viešojo ir privačiojo sektoriaus 
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institucijos. 

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus bendrus veiksmus, iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai skiriamų finansinių asignavimų 
taip pat padengiamos visos pagal 
finansines priemones įgyvendinamų 
veiksmų išlaidos, įskaitant mokėjimo 
įsipareigojimus finansiniams tarpininkams, 
pavyzdžiui, dėl garantijų patiriamus 
nuostolius, Sąjungos išteklius 
administruojančių tarptautinių finansų 
įstaigų administravimo mokesčius ir kitas 
reikalavimus atitinkančias išlaidas.

Išskyrus bendrus veiksmus, iš 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai skiriamų finansinių asignavimų 
taip pat padengiamos visos pagal 
finansines priemones įgyvendinamų 
veiksmų išlaidos, įskaitant mokėjimo 
įsipareigojimus finansiniams tarpininkams, 
pavyzdžiui, dėl garantijų patiriamus 
nuostolius, Sąjungos išteklius 
administruojančių finansų įstaigų 
administravimo mokesčius ir kitas 
reikalavimus atitinkančias išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama įgyvendinti 6 straipsnio 5 
dalyje nurodytas priemones ir dotacijas, 
Komisija gali sudaryti susitarimus su 
Reglamento XXX/2012 [naujasis 2012 m. 
Finansinis reglamentas] dėl Sąjungos 
metiniam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių 55 straipsnio 1 dalies b punkto iii 
ir iv papunkčiuose išvardytais subjektais, 
ypač su Europos investicijų banku ir 
Europos investicijų fondu. Šiuose 
susitarimuose išdėstomos išsamios toms 
finansų įstaigoms patikėtų užduočių 
vykdymo nuostatos, įskaitant nuostatas, 

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

numatančias būtinybę užtikrinti 
papildomumą ir koordinavimą su 
esamomis Sąjungos ir nacionalinėmis 
finansinėmis priemonėmis ir proporcingai 
paskirstyti išteklius valstybėms narėms ir 
kitoms dalyvaujančioms šalims. Finansinės 
priemonės, pavyzdžiui, garantijos ir 
priešinės garantijos, kapitalo nuosavybės 
priemonės ir skolos priemonės, gali būti 
įgyvendinamos panaudojant fondą, kurį 
gali bendrai finansuoti finansų įstaigos, 
arba tiesiogiai pakeičiant programos lėšas 
finansinėmis priemonėmis, pvz., 
garantijomis.

Or. en

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Fondas teikia nuosavą kapitalą 
nacionaliniams ir regioniniams fondams 
ir tiesioginį finansavimą asmenims, labai 
mažoms įmonėms ir (arba) socialinėms 
įmonėms. Garantijos padeda sumažinti 
nuosavo kapitalo ir paskolų teikimo 
asmenims, labai mažoms įmonėms ir 
(arba) socialinėms įmonėms riziką 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais 
susitarimais tarptautinės finansų įstaigos 
įpareigojamos dešimt metų nuo programos 
pradžios pakartotinai investuoti išteklius ir 
pajamas, įskaitant dividendus ir grąžintas 
lėšas, į 6 straipsnio 5 dalyje nurodytus 
veiksmus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytais 
susitarimais finansų įstaigos įpareigojamos 
dešimt metų nuo programos pradžios 
pakartotinai investuoti išteklius ir pajamas, 
įskaitant dividendus ir grąžintas lėšas, į 
6 straipsnio 5 dalyje nurodytus veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Baigus galioti susitarimams su 
tarptautinėmis finansų įstaigomis arba 
pasibaigus investavimo pagal specialiąją 
investavimo priemonę laikotarpiui, 
pajamos ir Sąjungai grąžintinas likutis 
grąžinami į Sąjungos bendrąjį biudžetą.

4. Baigus galioti susitarimams su finansų 
įstaigomis arba pasibaigus investavimo 
pagal specialiąją investavimo priemonę 
laikotarpiui, pajamos ir Sąjungai 
grąžintinas likutis grąžinami į Sąjungos 
bendrąjį biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 
tinka, fondų valdytojai raštu sudaro 
susitarimus su 23 straipsnyje nurodytomis 
viešosiomis ir privačiomis organizacijomis. 
Tokiais susitarimais nustatoma viešųjų ir 
privačių mikrokreditų teikėjų pareiga 
panaudoti pagal mikrofinansų ir socialinio 
verslumo kryptį skirtus išteklius siekiant 
22 straipsnyje nustatytų tikslų ir teikti 
informaciją rengiant 26 straipsnyje 
nurodytas metines ataskaitas. 

5. Finansų įstaigos ir, kai tinka, fondų 
valdytojai raštu sudaro susitarimus su 
23 straipsnyje nurodytomis viešosiomis ir 
privačiomis organizacijomis. Tokiais 
susitarimais nustatoma viešųjų ir privačių 
mikrokreditų teikėjų pareiga panaudoti 
pagal mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptį skirtus išteklius siekiant 
22 straipsnyje nustatytų tikslų ir teikti 
informaciją rengiant 26 straipsnyje 
nurodytas metines ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
II a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa antraštinė dalis 
Deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai ir 
baigiamosios nuostatos 

Or. en

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Įgaliojimų perdavimas Komisijai 

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 26b straipsnį 
dėl lėšų kiekvienais metais paskirstymo 
programos kryptims, panaudojant 5 proc. 
rezervą, ir atskiriems atitinkamų krypčių 
skirsniams, kaip nurodyta 5 straipsnio 
2a dalyje. 

Or. en
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Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b straipsnis
Įgaliojimų panaudojimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 26a straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo ...* ir visam programos 
laikotarpiui.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 26a straipsnyje 
nurodytus suteiktus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
suteikti įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja 
kitą dieną po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba 
vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi 
poveikio jokiam jau įsigaliojusiam 
deleguotajam aktui. 
4. Priėmusi deleguotąjį aktą Komisija apie 
jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 26a straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 
jeigu per du mėnesius po pranešimo apie 
jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to 
laikotarpio pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
* OL įrašyti šio reglamento įsigaliojimo 
datą.

Or. en
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Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
26 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c straipsnis
Programos įgyvendinimas 

Siekdama įgyvendinti programą, Komisija 
patvirtina daugiamečius darbo planus ir 
metines darbo programas. 
Daugiamečiai darbo planai ir metinės 
darbo programos apima visas tris 
programos kryptis. 

Or. en

Pagrindimas 

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

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
26 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26d straipsnis
Strateginė patariamoji taryba 

1. Komisija įsteigia strateginę patariamąją 
tarybą, kuri konsultuotų ją vadovaujant 
programos įgyvendinimui, taip pat 
atliekant jos stebėseną bei vertinimą.
2. Strateginei patariamajai tarybai 
pirmininkauja Komisijos atstovas, ji 
sudaryta iš valstybių narių ir kitų 
dalyvaujančių šalių, profesinių sąjungų, 
darbdavių organizacijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų, veikiančių 
Europos Sąjungos lygmeniu ir tiesiogiai 
ar netiesiogiai dalyvaujančių programos 
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įgyvendinimo veikloje, atstovų.
3. Strateginė patariamoji taryba:
a) teikia savo nuomonę dėl daugiamečių 
darbo planų;
b) teikia savo nuomonę dėl metinių darbo 
programų;
c) konsultuoja Komisiją programos 
stebėsenos ir vertinimo klausimais, kaip 
nustatyta atitinkamai 13 ir 
14 straipsniuose.
4. Komisija gali konsultuotis su strategine 
patariamąja taryba kitais nei nurodyta 
3 dalyje klausimais. 

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
26 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26e straipsnis
Komisijai suteikiami įgyvendinimo 

įgaliojimai
1. Toliau nurodytų sričių priemonės, 
būtinos programai įgyvendinti, 
patvirtinamos pagal 26f straipsnio 
3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą:
a) daugiamečiai darbo planai
b) metiniai darbo planai 
2. Visos kitos programai įgyvendinti 
būtinos priemonės patvirtinamos pagal 
26f straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą. 

Or. en
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Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
26 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26f straipsnis 
Komitetas

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

Or. en

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
26 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26g straipsnis 
Pereinamojo laikotarpio priemonės

Iki 2014 m. sausio 1 d. pagal Sprendimą 
1672/2006/EB pradėti vykdyti veiksmai, 
nurodyti jo 4, 5 ir 6 straipsniuose, toliau 
vykdomi pagal šį sprendimą. Vykdant 
šiuos veiksmus, Komisijai padeda šio 
reglamento 26f straipsnyje nurodytas 
komitetas.

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija ne vėliau kaip po metų nuo 
susitarimo (-ų) su tarptautinėmis finansų 
įstaigomis galiojimo pabaigos atlieka 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypties specialų galutinį vertinimą.

2. Komisija ne vėliau kaip po metų nuo 
susitarimo (-ų) su finansų įstaigomis 
galiojimo pabaigos atlieka mikrofinansų ir 
socialinio verslumo krypties specialų 
galutinį vertinimą.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Komisijos siūloma Socialinių pokyčių ir inovacijų programa trys jau esamos 
programos – „Progress“, EURES ir mikrofinansų skyrimo priemonė – sujungiamos į vieną 
naują programą.

Esama finansavimo priemone „Progress“ padedama vystyti ir koordinuoti ES politiką 
užimtumo, socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties, darbo sąlygų, kovo su diskriminacija ir 
lyčių lygių galimybių srityse. „Progress“ finansuojama analitinė veikla, abipusio mokymosi, 
informavimo didinimo ir sklaidos veikla bei parama pagrindiniams dalyviams.

EURES tinklo pagrindinis dėmesys skiriamas tarpvalstybiniam darbuotojų judumui. Jo 
užduotis – teikti informaciją, konsultacijas ir įdarbinimo paslaugas (laisvų darbo vietų 
pasiūlos ir darbo paieškos suderinimas) judiems darbuotojams ir darbdaviams bei apskritai 
visiems piliečiams, kurie nori pasinaudoti laisvo judėjimo teise. Ypač Europos pasienio 
regionuose EURES turi didelę reikšmę teikiant įdarbinimo paslaugas ir pagalbą sprendžiant 
bet kokias darbuotojams ir darbdaviams galinčias kilti problemas, susijusias su tarpvalstybiniu 
užimtumu.

Mikrofinansų skyrimo priemonė „Progress“ sukurta 2010 m., pagal ją lengviau gauti 
mikrokreditų labai mažoms įmonėms steigti ir remti. Labai mažos įmonės finansuojamos ne 
pačia šia priemone – ja tik suteikiamos galimybės atrinktiems ES mikrokreditų teikėjams 
teikti daugiau paskolų.

Savo pasiūlymu nuo 2014 m. šias tris programas sujungti Europos Komisija nukrypsta nuo 
tikrojo tikslo. Vietoj to, kad kiekviena iš šių programų būtų tobulinama ir daroma 
efektyvesnė, jas sujungus jų tikslai ir priemonės sumenksta. Turinio požiūriu jos 
nesujungiamos. Nors I antraštinėje dalyje formuluojamos bendrosios nuostatos, tačiau kartu 
aiškiai nurodomos trys atskiros programos kryptys.

Pranešėja mano, kad šias tris programas sujungus, be to, kad Europos Komisijai bus 
paprasčiau administruoti, Europos piliečiams nebus sukurta jokios tiesioginės pridėtinės 
vertės.

Sugretinus trijų programos krypčių tikslus ir turinį iš pirmo žvilgsnio susidaro įspūdis, kad 
esminiai turinio aspektai, kaip antai aukšto užimtumo lygio skatinimas, tinkamos socialinės 
apsaugos užtikrinimas, kova su skurdu ir socialine atskirtimi ir darbo sąlygų gerinimas, 
nebėra pagrindiniai.

Taip pat reikia pažymėti, kad Komisijos pasiūlymas daugelyje vietų labai neaiškus, dėl to 
Europos Komisija gauna didelę veiksmų laisvę programas įgyvendinant ir organizuojant. 
Todėl pranešėjai atrodo svarbu pašalinti šį trūkumą. Turi būti aišku, kur beveik 1 mlrd. EUR 
patenka ir kaip programos organizuojamos.

Be to, pranešėja mano, kad pasiūlyme dėl reglamento dėl šios programos reikia atsižvelgti į 
nemažai konkrečių problemų, kurios nurodytos toliau.
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1. Programa, kuria remiama užimtumo ir socialinė politika ES valstybėse, turėtų ir 
atitinkamai vadintis. Pavadinimas „socialinių pokyčių programa“ netinkamas, nes joje 
nekalbama apie jokį krypties keitimą. Sąvoka „socialiniai pokyčiai“ nėra tik teigiama, nes ja 
nusakomi ir teigiami, ir neigiami visuomeniniai pokyčiai. Todėl socialinės pažangos ir 
užimtumo tikslai turi būti aiškiai įtvirtinti jau pavadinime.

2. Komisijos pasiūlyme didelis dėmesys skiriamas socialinėms inovacijoms ir socialiniams 
eksperimentams. Komisija netgi nustato 17 proc. asignavimų „Progress“ krypčiai 
socialiniams eksperimentams finansuoti. Tačiau nei socialinių inovacijų, nei socialinių 
eksperimentų aiškių apibrėžčių nepateikiama. Todėl pranešėja siūlo programoje apibrėžti 
socialines inovacijas ir socialinius eksperimentus bei nustatyti aiškią sąsają su užimtumo, 
socialinės įtraukties ir kovos su skurdu temomis.

3. Į programą, kuria remiama užimtumo ir socialinė politika, turi būti visais lygmenimis 
įtraukiami socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos. Todėl pranešėja 
prašo įtvirtinti partnerystės principą ir siūlo įsteigti europinę strateginę konsultacinę 
instituciją, sudarytą iš Komisijos, valstybių narių, socialinių partnerių ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovų, kuri ES lygmeniu remtų Komisiją įgyvendinant, kontroliuojant ir 
vertinant programą.

4. Programai skiriama 958,10 mln. EUR. Atsižvelgdama į 2011 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai, pranešėja siūlo visą biudžetą padidinti 
5 proc. Ekonomikos krizės ir konsolidavimo būtinybės Europos Sąjungos valstybėse 
narėse laikais socialinės ir užimtumo programos įgauna labai didelę reikšmę.

Siekiant asignavimų paskirstymą trims programos kryptims pritaikyti prie naujų bendrųjų 
sąlygų, pranešėja siūlo jį šiek tiek pakoreguoti ir pabrėžia konkrečius aspektus.

„Progress“ kryptimi ir toliau turėtų būti užtikrinama, kad didžiausia lėšų dalis tektų socialinės 
įtraukties, socialinės apsaugos ir kovos su skurdu sritims. Be to, pranešėja, atsižvelgdama į 
didėjančias jaunų žmonių problemas darbo rinkoje ir augantį jaunimo nedarbą, siūlo bent 
10 proc. skirti kovai su jaunimo nedarbu. Pranešėja palankiai vertina tai, kad Komisija 
numatė tam tikrą procentinę dalį socialiniams eksperimentams, ir siūlo ją padidinti, siekiant 
finansuoti daugiau konkrečių projektų.

EURES kryptimi turėtų būti užtikrinama, kad būtų finansuojamos tikslinės judumo 
programos, pasienio partnerystės programos ir EURES darbuotojų įgūdžių lavinimo ir 
kvalifikacijos kėlimo programos.

Kalbant apie mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį, turi būti užtikrinama, kad abi 
priemonės būtų tinkamai finansuojamos.
5. „Progress“ krypčiai skiriama daugiausiai lėšų ir ja turi būti finansiškai remiami Europos 
Sąjungos tikslai užimtumo ir socialinių reikalų srityse. Todėl pranešėja siūlo nustatyti 
aiškesnę sąsają su užimtumo, darbo sąlygų, socialinės apsaugos, socialinės įtraukties ir kovos 
su skurdu temomis.
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6. Dėl EURES krypties Komisija siūlo nemažai naujovių. Horizontaliųjų priemonių 
finansavimas į programą patenka, o nacionalinės EURES priemonės ateityje turi būti 
finansuojamos iš Europos socialinio fondo (ESF).

Pranešėja apgailestauja, kad Komisija programoje nenumato EURES pasienio partnerystės 
programų finansavimo, nes būtent pasienio regionuose vis labiau integruotoje Europoje labai 
svarbu konsultuoti judžius darbuotojus ir darbdavius.

Siekiant užtikrinti pasienio partnerystės programų finansavimą ir po 2013 m., pranešėja siūlo 
jas įtraukti į EURES krypties rėmimo sritį. Atsižvelgiant į tikslinėms grupėms skirtas 
Komisijos judumo programas, kuriomis išreiškiama į pasiūlą ir paklausą orientuota 
įdarbinimo paslaugų Europos Sąjungoje koncepcija, turi būti nustatytos aiškios tinkamo 
judumo taisyklės.

7. Kalbant apie mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį, taip pat trūksta aiškių nuostatų 
dėl jos organizavimo. Pranešėja palankiai vertina Komisijos siūlomą naujovę ateityje lėšų 
skirti ir socialinėms įmonėms, tačiau turi būti nustatytos aiškios lėšų skyrimo socialinio 
verslumo srityje procedūros ir taisyklės. Suteikiant mikrokreditus rizikos grupėms ir labai 
mažoms įmonėms turi būti užtikrinama, kad prašymų pateikėjai gaus ir reikalingą pagalbą ir 
globą jų kelyje į savarankišką veiklą.


