
PR\897949LT.doc PE486.203v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2011/0268(COD)

4.4.2012

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos 
socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pranešėja: Elisabeth Morin-Chartier



PE486.203v01-00 2/28 PR\897949LT.doc

LT

PR_COD_1amCom

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. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo 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 socialinio 
fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006
(COM(2011) 0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0607),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 164 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0327/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 22 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į .... Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, 
Biudžeto kontrolės komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto 
bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. 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
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

valstybių narių užimtumo politikos gairių, 
priimtus pagal Sutarties 121 straipsnio 
2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį. Fondas taip 
pat turėtų remti pavyzdinių iniciatyvų, 
ypač „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkės“, iniciatyvų „Judus 
jaunimas“ ir „Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi planas“ įgyvendinimą. 
Fondas taip pat turėtų skatinti su 
„Skaitmenine darbotvarke“ susijusią 
veiklą ir padėti įgyvendinti su „Inovacijų 
sąjunga“ susijusias iniciatyvas;

Or. fr

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Reglamente (ES) Nr. [...] nustatyta, 
kad išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės 
priimamos nacionaliniu lygmeniu, išskyrus 
tam tikras išimtis, dėl kurių būtina parengti 
konkrečias ESF nuostatas;

(15) Reglamente (ES) Nr. [...] nustatyta, 
kad išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės 
priimamos nacionaliniu lygmeniu, išskyrus 
tam tikras išimtis, dėl kurių būtina parengti 
konkrečias kiekvieno fondo nuostatas;

Or. fr

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) atsižvelgiant į esminį ESF vaidmenį 



PR\897949LT.doc 9/28 PE486.203v01-00

LT

įgyvendinant pagrindinius strategijos 
„Europa 2020“ tikslus socialinių reikalų 
ir užimtumo srityse, šiam fondui turėtų 
būtų teikiama politinė ir finansinė 
pirmenybė;

Or. fr

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) moksliškai ir empiriškai įrodyta, 
kad, sumažinus žmogiškojo kapitalo 
vystymui ir socialinei įtraukčiai skatinti 
skirtus finansinius išteklius, valstybės 
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narės, turinčios ekonominių ir biudžeto 
problemų, gali patirti baudžiamąjį poveikį 
ir sumažės jų galimybes tvariai atsigauti; 
taigi jokiu būdu negali būti nutraukti 
mokėjimai iš ESF dėl valstybės narės 
pasiektų rezultatų dalyvaujant Sąjungos 
ekonomikos valdysenos procese;

Or. fr

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Misija Uždaviniai

Or. fr

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, skatina aukštą švietimo 
ir mokymo lygį ir palengvina darbuotojų 
prisitaikymą prie įmonių ir gamybos 
sistemų pokyčių. ESF taip pat padeda 
stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą Sąjungoje, kovoti su skurdu ir 
socialine atskirtimi, skatinti lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir naikinti visų formų 
diskriminavimą;

Or. fr
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Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms. Jis 
ypač remia asmenis ir grupes, kurie 
atskirti nuo darbo rinkos, yra 
nepalankioje padėtyje arba kuriems gresia 
marginalizacija darbo rinkoje, pvz.,
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius,
migrantus, etnines mažumas, 
marginalizuotas bendruomenes, socialinę 
atskirtį patiriančius asmenis. ESF taip pat 
remia darbuotojus, įmones ir verslininkus,
taip pat sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma socialinės, užimtumo, švietimo ir
pradinio ir tęstinio mokymo politikos 
srityse.

Or. fr
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Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą:

(a) pagal teminį tikslą „didinti užimtumą ir 
remti darbo jėgos judumą“:

Or. fr

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) suteikiant ieškantiems darbo galimybę 
gauti darbą, taip pat didinant neaktyvių 
arba nuo darbo rinkos nutolusių asmenų 
galimybes gauti darbą bei remiant darbo 
jėgos judumą;

Or. fr

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) į darbo rinką ilgam integruojant
jaunimą, be kita ko, nedirbančius ir 
nesimokančius jaunuolius;

Or. fr

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygias teises 
gauti darbą su profesinės karjeros 
galimybėmis ir sudarant sąlygas derinti 
darbinį ir asmeninį gyvenimą;

Or. fr

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) pagal teminį tikslą „investuoti į 
švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą 
gyvenimą“:

Or. fr

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

skaičių ir užkertant kelią šiam reiškiniui,
užtikrinant lygias galimybes gauti geros 
kokybės ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį 
išsilavinimą, taip pat reintegruojant 
jaunuolius, kurie paliko mokyklą neįgiję 
kvalifikacijos, remiant asmeninius 
projektus, kurie šiems jaunuoliams 
padeda grįžti į švietimo ir mokymo 
procesą;

Or. fr

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens 
mokslo kokybę, veiksmingumą ir atvirumą,
taip pat sukuriant aukštojo mokslo 
įstaigų, mokymo ir mokslo centrų bei 
įmonių tinklus, kad būtų pritraukta 
daugiau studentų ir didėtų pažangumas;

Or. fr

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) suteikiant didesnes ir teisingesnes
galimybes mokytis visą gyvenimą,
pripažįstant įgytą patirtį ir ugdant darbo 
jėgos įgūdžius ir keliant kvalifikaciją, be 
kita ko, siekiant užtikrinti aktyvų 
darbuotojų senėjimą;

Or. fr
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) didinant švietimo ir mokymo sistemų 
atitiktį darbo rinkos poreikiams, ypač 
vystant priemones, padedančias numatyti 
įgūdžių poreikius, švietimo ir mokymo 
sistemų pajėgumą reaguoti, taip pat 
švietimo ir profesinį orientavimą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu:

(c) pagal teminį tikslą „skatinti socialinę 
įtrauktį ir kovą su skurdu“:

Or. fr

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii) į visuomenės gyvenimą ir į darbo rinką 
integruojant marginalizuotas
bendruomenes, pavyzdžiui, romų;

Or. fr

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) kovojant su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba lytinės 
orientacijos, kuri mažina diskriminacijos 
aukų galimybes patekti į darbo rinką ir 
joje teisingomis sąlygomis dalyvauti;

Or. fr

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę verslininkystę ir
profesinę integraciją į socialines įmones ir 
socialinę ekonomiką, siekiant padidinti 
visiems prieinamas įsidarbinimo ir 
kokybiškų socialinių paslaugų gavimo 
galimybes;

Or. fr

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas įtraukias vietos plėtros 
strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) stiprinti institucinius gebėjimus ir 
veiksmingą viešąjį administravimą:

(d) pagal teminį tikslą „stiprinti 
institucinius gebėjimus ir veiksmingą 
viešąjį administravimą“:

Or. fr

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis investicijų prioritetas taikomas tik 
valstybėse narėse, kurioms atitinka 
Sanglaudos fondo paramos skyrimo 
reikalavimus, arba kitose valstybėse 
narėse tiems veiksmams, kurie, nors ir 
vykdomi visoje atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje, padeda stiprinti 
institucinius pajėgumus bei viešųjų 
paslaugų ir administravimo efektyvumą 
viename ar daugiau NUTS 2 lygmens
regionų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte;

Or. fr

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
įgyvendinančių socialinę, švietimo, 
mokymo ir užimtumo politiką, gebėjimus, 
be kita ko, vykdant sektorių, nacionalinius
ir teritorinius paktus bei vietos vystymosi 
iniciatyvas.

Or. fr
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Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Konkretūs rodikliai, nustatyti vykdant 
įvairias veiklos programas, ir šio 
reglamento priede nustatyti bendri rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais.

Or. fr

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Teikdama metines įgyvendinimo 
ataskaitas vadovaujančioji institucija 
pateikia ir elektroninėmis priemonėmis 
sutvarkytus kiekvieno investicinio 
prioriteto struktūrizuotus duomenis. Šie 
duomenys apima suskirstymą į kategorijas, 
išdirbio ir rezultatų rodiklius.

2. Teikdama metines įgyvendinimo 
ataskaitas vadovaujančioji institucija 
pateikia ir elektroninėmis priemonėmis 
sutvarkytus kiekvieno investicinio 
prioriteto struktūrizuotus duomenis. Šie 
duomenys apima intervencinių priemonių
kategorijas, išdirbio ir rezultatų rodiklius.

Or. fr

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, 
įgyvendinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 7 
dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 

1. Jei patenkinamos būtinos sąlygos dėl 
mokumo garantijų ir kompetencijos,
partneriai, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, visų pirma 
socialiniai partneriai ir nevyriausybinės 
organizacijos, gali dalyvauti įgyvendinant 
veiksmų programas, jiems suteikiant 
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 7
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nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi jai 
skirti finansiniai asignavimai.

dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi jai 
skirti finansiniai asignavimai.

Or. fr

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 

3. Siekiant skatinti tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų, numatytų 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje,
dalyvavimą ir galimybes vykdyti ESF 
lėšomis remiamą veiklą ir rengti, 
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galimybių srityse, Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte 
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimams 
stiprinti.

įgyvendinti, stebėti ir vertinti šiomis 
lėšomis remiamas programas, konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, ypač kai taikomi 
poveikio matmenys, Reglamento (ES) 
Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte 
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama 
nevyriausybinių organizacijų gebėjimų 
stiprinimo veiklai.

Or. fr

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą rengiant ir įgyvendinant visas 
programas, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. [..] 7 straipsnyje. ESF taip pat 
remia konkrečius tikslinius veiksmus, 
paminėtus 3 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje, visų pirma siekdamos padidinti 
tvarų moterų dalyvavimą ir pažangą darbo 
rinkoje, sumažinti darbo rinkos segregaciją 
pagal lytis, kovoti su lyčių stereotipais 
švietimo ir mokymo srityje, kovoti su 
seksistiniu tam tikrų pareigybių ir 
profesijų priskyrimu vienai iš lyčių, 
mažinti segregaciją pagal lytis ir skatinti 
galimybes suderinti vyrų ir moterų darbinį 
ir asmeninį gyvenimą.

Or. fr
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Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, 
nediskriminuojant dėl lyties, rasės ar 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) Nr. [...] 7 straipsnyje, visur 
atsižvelgiant į nediskriminavimo principą. 
Be to, ESF remia konkrečius veiksmus
pagal investicinius prioritetus, kaip 
nurodyta šio reglamento 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto iii 
papunktyje, kuriuo siekiama panaikinti 
visų formų diskriminaciją ir padidinti 
prieinamumą neįgaliems asmenims, 
siekiant sumažinti nelygybę gauto 
išsilavinimo požiūriu, padidinti asmenų, 
kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems, dalyvavimą darbo 
rinkoje bei sustiprinti jų socialinę įtrauktį, 
be kita ko, palengvinant perėjimą nuo 
institucinių prie bendruomenių slaugos 
paslaugų.

Or. fr

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovacinius sprendimus 
ir (arba) diegti juos plačiau kartu su visais 
suinteresuotaisiais subjektais ir ypač 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, kad būtų tenkinami socialiniai 
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poreikiai, 

Or. fr

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
poreikius atitinkančias socialinių inovacijų 
sritis ir temas, taip pat atliktų 
eksperimentų įvertinimo ir naudingo 
gautų rezultatų pritaikymo bei sklaidos 
planą.

Or. fr

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 

2. Siekdamos nustatyti tarptautinio 
bendradarbiavimo sritis ir formas, 
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Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

atitinkančias konkrečius jų poreikius, 
valstybės narės gali pasirinkti temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo, kuris nurodytas 
Sutarties 163 straipsnio antroje 
pastraipoje.

Or. fr

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Bendradarbiauti tarptautiniu mastu 
Komisija padeda siūlydama abipusio 
mokymosi ir suderintos ar bendros veiklos 
galimybes Visų pirma Komisija vadovauja 
ES lygmens platformai, leidžiančiai megzti 
tarptautines partnerystes, keistis patirtimi, 
ugdyti gebėjimus, užmegzti ryšius, taip pat 
skleisti ir naudingai pritaikyti atitinkamus 
rezultatus. Antra, siekdama palengvinti 
tarptautinį bendradarbiavimą, Komisija 
sukuria suderintą įgyvendinimo sistemą, 
įskaitant bendrus tinkamumo kriterijus, 
veiksmų rūšis ir tvarkaraštį, bendras 
stebėsenos ir vertinimo metodikas.

Or. fr

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. fr
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Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. ERPF intervencinėms priemonėms, 
minimoms Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 
straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis, 
laikantis šio reglamento 3 straipsnio 1 
dalyje nurodytų investicinių prioritetų,
gali būti remiama darni miestų plėtra 
vykdant strateginius planus, kuriuose 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominiams, aplinkos ir socialiniams 
uždaviniams, darantiems poveikį 
partnerystės sutartyje nurodytų miestų 
teritorijoms, spręsti.

Or. fr

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Europos Komisijos pasiūlyme dėl Europos socialinio fondo (ESF) 2014–2020 m. daroma 
didelė pažanga, kurią Europos Parlamento turėtų remti siekiant veiksmingai padėti Europos 
gyventojams prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, bendrai finansuojant mokymų projektus ir 
įdarbinimo subsidijų programas taikant tokius principus: 

 lėšos skiriamos atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ prioritetus,
 lėšos telkiamos pagal temas ir 20 proc. fondo kiekvienoje valstybėje narėje skiriamos 

sumos skiriama socialinės įtraukties skatinimui ir kovai su skurdu,
 geriau pripažįstamas socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, 

taip pat
 supaprastinamos procedūros.

Europos socialinis fondas, pagrindinis užimtumui skatinti skirtas Europos Sąjungos finansinis 
svertas, buvo įsteigtas 1957 m. Romos sutartimi. Nuo pat jo įkūrimo jo tikslas yra remti 
darbuotojų geografinį ir profesinį judumą. Dabartinės krizės metu itin svarbu siekti socialinės 
sanglaudos ir FSE investicijomis prioritetą teikti: 

1. socialinei įtraukčiai skatinant profesinę įtrauktį, 
2. kvalifikacijos lygio kėlimui,
3. užimtumo lygio didinimui. 

Siekiant šio socialinės įtraukties 2014–2020 m. laikotarpiu turės būti siekiama šių keturių 
Komisijos pasiūlyme dėl ESF nustatytų pagrindinių teminių tikslų: „skatinti užimtumą ir 
darbo jėgos judumą“, „investuoti į švietimą, įgūdžius, kvalifikaciją ir mokymąsi visą 
gyvenimą“, „skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu“ ir „gerinti institucinius gebėjimus ir 
įgyvendinti veiksmingą viešąjį administravimą“. 

Remti jaunimą yra būtina, kadangi šiuo metu 21 proc. Europos Sąjungos jaunimo yra 
bedarbiai ir daug kitų jaunų žmonių švietimo sistemą yra palikę neįgiję kvalifikacijos. Todėl 
ESF toliau lieka priemone, kuria skatinant profesinę įtrauktį siekiama socialinės įtraukties, 
taikant integruotą metodą, pagal kurį teikiama asmeninė ar bendra parama siekiant didžiausio 
užimtumo lygio ir kokybiškų darbo vietų. Be to, turi būti teikiama parama bedarbių gyventojų 
socialinei įtraukai, visiems gyventojams užtikrinant prieigą prie tinkamų išteklių ir paslaugų.

Be to, ESF turėtų būti naudojamas kaip priemonė, kuria siekiama palengvinti numatyti 
kompetencijos poreikius ateityje siekiant žymiai padidinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų, 
kurių, pagal pastarojo meto prognozes, Europai reikės netolimoje ateityje, skaičių. 

Siekiant, kad projektai būtų sklandžiai vykdomi, būtina aiškiau pripažinti konkretų visų 
lygmenų partnerių vaidmenį. Tik sutelkus visas suinteresuotąsias šalis ir į ESF valdymą ir 
naudojimą Europos, nacionaliniu ir regioniniu ar vietos lygmenimis įtraukus visus socialinius 
partnerius ESF išliks Europos gyventojų užimtumui ir profesinei įtraukčiai būtinu fondu. 

Taisyklių ir procedūrų supaprastinimas, taip pat pragmatinio metodo taikymas yra tinkami 
sprendimai siekiant padidinti ESF finansuojamų veiksmų poveikį. Administracines 
procedūras paprastai siekiama supaprastinti naudojant vienkartines sumas ir vienodo dydžio 
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finansavimą, siekiant veiksmingai panaikinti vieną iš svarbiausių kliūčių įmonėms 
pasinaudoti fondu ir tuo būdu pagerinti turimų išteklių įsisavinimą. Ypač turi būti 
supaprastinamos sąlygos prašymams skirti ESF lėšas projektams kurių viešosios paramos 
dalis neviršija 50 000 €. Efektyviai naudojant ESF lėšas galima žymiai pagerinti atgaivinimo 
politikos poveikį ir skatinti naujų darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. 

Keletą kartų per programavimo laikotarpį turėtų būti vertinamas šių tikslų poveikis siekiant
užtikrinti, kad ištekliai būtų naudojami pagal paskirtį ir kad vykdoma politika būtų 
veiksminga. 

2. ESF – sanglaudos politikos pagrindas

Būtina tvirtai siekti, kad bendra ESF dalis sudarytų mažiausiai 25 proc. struktūrinių ir 
sanglaudos fondų biudžeto. Valstybės narės toliau lieka visų rūšių ESF politikos pagrindiniai 
tarpininkai, kadangi nacionalinė užimtumo politika yra svarbi ir kadangi turi būti išlaikomas 
valstybių narių savarankiškumas pagal jų pačių organizacinės tvarkos ypatybes organizuoti 
programų įgyvendinimą.

Pirmiausia, pastangos turėtų būti dedamos siekiant pagerinti ESF valdymą, išlaikant 
centralizuotą ESF koordinavimą, geriau atsižvelgiant į tikruosius poreikius šioje srityje.

Kontrolės racionalizavimas, regis, yra absoliuti būtinybė norint palengvinti vietos ESF 
veikėjų veiklą: reikia suvienodinti patikrinimus uždraudžiant patikrinimų dubliavimą ir 
panaikinant nereikalingus patikrinimus. Siekiant sumažinti patikrinimų, „pasitikėjimo 
susitarimai“, sudaryti tarp kiekvienos valstybės narės ir Europos Komisijos, padėtų sumažinti 
valstybes nares slegiančius reguliavimo suvaržymus. Mokėjimo laiko sutrumpinimas turėtų 
būti nustatytas kaip visoms valstybėms narėms bendras tikslas, pradedant taikyti mokėjimo už 
etapą praktiką.

Parama ESF vietos veikėjams turi būti teikiama skiriant daugiau lėšų techninei pagalbai ir 
Europos socialinio fondo valdymo tarnybų darbuotojų mokymams.

Norint padidinti naudojimosi ESF normą, būtina sukurti sąlygas didesniam lėšų naudojimui:

 skatinti kiekvieną valstybę narę perskirstyti prioritetus, kuriems skiriamas 
finansavimas, kad būtų kuo veiksmingiau panaudojamos ESF lėšos;

 sukurti FSE čekį (fiksuotos sumos) mikro projektams konkrečiose srityse, kurių 
rezultatai lengvai pasiekiami ir išmatuojami;

 didinti komunikaciją ir keitimąsi informacija tarp projektų vykdytojų;
 užtikrinti geresnę sąveiką tarp ESF ir ERPF kaip tai numatyta bendrajame reglamente 

dėl Sanglaudos fondo.

Europos socialinis fondas remia projektus, kurie teikia naudą labiausiai pažeidžiamiems 
gyventojams. Didelis susirūpinimas išliktų ir toliau, jei nuostatos dėl makroekonominių 
sąlygų, nustatytos Komisijos reglamento projekto, susijusio su bendromis nuostatomis, 
taikomoms fondams, taip pat būtų taikomas ir ESF. Juk negalima taikyti dvigubos bausmės 
principo pažeidžiamiems gyventojams tų šalių, kurios jau ir taip susiduria su sunkumais.


