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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius 
Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
lyčių lygybės klausimas būtų 
horizontaliosios politikos dalis ir į jį būtų 
atsižvelgiama visuose Europos Sąjungos 
institucijų aktuose ir kad įgyvendinant 
BSP finansuojamus prioritetinius 
projektus būtų skatinama vyrų ir moterų 
lygybė ir atsižvelgiama į Europos lyčių 
lygybės paktą (2011–2020 m.). 
Veiksmingai įgyvendinant vyrų ir moterų 
lygybės principą turėtų būti naudojamasi 
pagal lytį, lyčių lygybės tikslus ir kriterijus 
suskirstytais duomenimis ir rodikliais ir 
įvairiais įgyvendinimo etapais, ypač 
planavimo, stebėsenos ir vertinimo, turėtų 
dalyvauti lyčių lygybės institucijos;

Pakeitimas2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 

(9) partnerystės sutarties ir kiekvienos 
programos įgyvendinimo tikslais valstybė 
narė turėtų bendradarbiauti su 
kompetentingomis regionų, vietos, miestų 
ir kitomis valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais, 
pilietinei visuomenei atstovaujančiomis 
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įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas ir 
už lygybės ir kovos su diskriminavimu
skatinimą atsakingomis įstaigomis. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai;

įstaigomis, įskaitant aplinkosaugos srities 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
moterų organizacijas, už moterų teisių 
rėmimą ir lygybės bei nediskriminavimo 
principų skatinimą atsakingas įstaigas, 
socialinę įtrauktį skatinančias 
nevyriausybines organizacijas ir 
organizacijas, veikiančias kultūros 
švietimo ir jaunimo politikos srityse.
Ypatingas dėmesys skiriamas grupėms, 
kurioms programos gali turėti įtakos ir 
kurios gali patirti sunkumų siekdamos 
daryti poveikį šioms programoms. Šia 
partneryste siekiama laikytis 
daugiapakopio valdymo principo, 
užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai 
būtų atsakingi už planuojamą intervenciją, 
ir naudotis atitinkamų šalių teorine ir 
praktine patirtimi. Todėl partneriai turėtų 
atstovauti įvairiems teritoriniams 
lygmenims atsižvelgdami į valstybių narių 
institucinę struktūrą. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus, kuriuose nustatomas elgesio 
kodeksas, siekiant užtikrinti, kad rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
partnerystės sutartis bei programas 
partneriai dalyvautų nuosekliai. 
Bendradarbiaujant su partneriais 
vadovaujamasi geriausia patirtimi. 
Kiekviena valstybė narė užtikrina 
atitinkamą techninės pagalbos lygį, 
siekdama sudarytį palankias sąlygas 
partneriams įsitraukti ir dalyvauti visais 
programavimo proceso etapais;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 

(11) stengdamasi stiprinti ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, Sąjunga 
visais BSP fondų paramos įgyvendinimo 
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etapais turėtų siekti naikinti nelygybę bei 
skatinti moterų ir vyrų lygybę, taip pat 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos;

etapais siekia naikinti visų rūšių nelygybę, 
remti moterų teises bei skatinti moterų ir 
vyrų lygybę, atsižvelgiant į 2010–2015 m. 
ES vyrų ir moterų lygybės strategiją, 
2011–2020 m. Europos lyčių lygybės 
paktą bei įgyvendinimo aktus ir tolesnę 
ES nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis 
vykdomą politiką, kuria įgyvendinamas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8 
straipsnis, taip pat kovoti su diskriminacija 
ir smurtu dėl lyties, rasinės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, 
seksualinės orientacijos arba negalios, 
ypač atsižvelgiant į 2008 m. gegužės 3 d. 
įsigaliojusią JT neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir ES politiką, kuria 
įgyvendinama JT konvencija. Atliekant 
statistikos rengimo veiksmus, susijusius 
su fondų paramos įgyvendinimu, 
atitinkamai turėtų būti palaipsniui 
įdiegiami rodikliai, kad būtų įvertintas 
įvairių fondų ir programų įgyvendinimo 
poveikis minėtosios diskriminacijos 
naikinimui;

Pakeitimas4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų;

(16) remdamasi Komisijos patvirtinta 
Bendra strategine programa kiekviena 
valstybė narė, bendradarbiaudama su 
partneriais ir Komisija, turėtų parengti 
partnerystės sutartį. Partnerystės sutartimi 
Bendroje strateginėje programoje 
nustatytos sudedamosios dalys turėtų būti 
priderintos prie nacionalinių sąlygų ir 
nustatyti tvirti įsipareigojimai BSP fondų 
programomis siekti Sąjungos tikslų; Į 
partnerystės sutarties tikslus ir prioritetus 
turėtų būti įtrauktas moterų teisių 
skatinimas, vyrų ir moterų lygybės 
principo laikymasis, taip pat lyčių 
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aspektas duomenų rinkimo ir vertinimo 
srityse;

Pakeitimas5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 
Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nutraukus BSP fondų mokėjimus ir nustojus vykdyti įsipareigojimus ekonominiu požiūriu 
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pažeidžiamoms šalims būtų tik padidintas socialinis ir regioninis disbalansas bei nelygybė, o 
tai turėtų ypač didelį poveikį moterims.

Pakeitimas6

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslų bei, kai tinkama, 
BVP ir užimtumo tikslų, reikia įvertinti 
BSP fondų teikiamos pagalbos 
veiksmingumą, efektyvumą ir poveikį. 
Turėtų būti nustatyti šios srities valstybių 
narių ir Komisijos įsipareigojimai;

(32) kad būtų galima gerinti programų 
įgyvendinimo ir struktūros kokybę, ir 
nustatyti programų poveikį siekiant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslų bei, kai tinkama, 
BVP, užimtumo, lyčių aspekto ir 
prieinamumo klausimo integravimo
tikslų, reikia įvertinti BSP fondų teikiamos 
pagalbos veiksmingumą, efektyvumą ir 
poveikį. Turėtų būti nustatyti šios srities 
valstybių narių ir Komisijos 
įsipareigojimai;

Pakeitimas7

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
programos kokybę ir struktūrą, ir patikrinti, 
ar tikslai ir uždaviniai gali būti pasiekti, 
turėtų būti atliekamas veiksmų programos 
ex ante vertinimas;

(33) kad būtų galima gerinti kiekvienos 
programos kokybę ir struktūrą, ir patikrinti, 
ar tikslai ir uždaviniai gali būti pasiekti, 
turėtų būti atliekamas veiksmų programos 
ex ante vertinimas; Atliekant kiekvienos 
programos ex ante vertinimą reikėtų 
įvertinti horizontaliuosius šio reglamento 
6, 7 ir 8 straipsnių principus;

Pakeitimas8

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės pajėgumą 
panaudoti tuos asignavimus. Be to, 
laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiesiems, siekiant 
skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį ir darnų 
vystymąsi. Numatyta išteklių pervedimo 
šiai priemonei tvarka, užtikrinanti, kad tie 
ištekliai bus sudaryti iš ESF asignavimų, 
numačius atitinkamai sumažinti mažiausią 
struktūrinių fondų paramos, kuri turi būti 
skiriama ESF kiekvienoje šalyje, 
procentinę dalį;

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės pajėgumą 
panaudoti tuos asignavimus. Be to, 
laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiems gyventojams, 
atsižvelgiant į socialinę grupę ir lytį,
siekiant skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį 
ir darnų vystymąsi. Numatyta išteklių 
pervedimo šiai priemonei tvarka, 
užtikrinanti, kad tie ištekliai bus sudaryti iš 
ESF asignavimų, numačius atitinkamai 
sumažinti mažiausią struktūrinių fondų 
paramos, kuri turi būti skiriama ESF 
kiekvienoje šalyje, procentinę dalį;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos. 
Veiksmų programose turėtų būti nustatytos 
teminius tikslus atitinkančios prioritetinės 

(61) būtinos papildomos fondų remiamų 
veiksmų programų programavimo, 
valdymo, stebėsenos ir kontrolės nuostatos. 
Veiksmų programose turėtų būti nustatytos 
teminius tikslus ir šio reglamento 6, 7, ir 
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kryptys, išdėstytas nuoseklus intervencijos 
loginis pagrindas nustatytiems vystymosi 
poreikiams tenkinti ir pateikiamas veiklos 
rezultatų vertinimo planas. Jas taip pat 
turėtų sudaryti kitos sudedamosios dalys, 
būtinos efektyviam ir veiksmingam tų 
fondų paramos įgyvendinimui užtikrinti;

8 straipsnio horizontaliuosius principus
atitinkančios prioritetinės kryptys, 
išdėstytas nuoseklus intervencijos loginis 
pagrindas nustatytiems vystymosi 
poreikiams tenkinti ir pateikiamas veiklos 
rezultatų vertinimo planas. Jas taip pat 
turėtų sudaryti kitos sudedamosios dalys, 
būtinos efektyviam ir veiksmingam tų 
fondų paramos įgyvendinimui užtikrinti;

Pakeitimas10

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis;

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis; Jei 
įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų vykdyti fondų 
ex post vertinimą, kad tinkamu lygiu gautų 
informacijos apie finansuotų intervencinių 
veiksmų rezultatus ir poveikį.

(69) Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų vykdyti fondų 
ex post vertinimą, kad tinkamu lygiu gautų 
informacijos apie finansuotų intervencinių 
veiksmų rezultatus ir poveikį. Komisija ir 
valstybės narės į visus savo vertinimus ir 
pažangos ataskaitas turėtų įtraukti lyčių 
aspektą ir skirstymo pagal lytį aspektą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) programavimas – kelių etapų procesas, 
kuriuo organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją;

(4) programavimas – pagal 5 straipsnį 
atliekamas kelių etapų procesas, kuriuo 
organizuojama veikla, priimami 
sprendimai ir skirstomi finansiniai ištekliai, 
siekiant bendrais daugiamečiais Sąjungos 
ir valstybių narių veiksmais įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą.

9. Komisija ir valstybės narės užtikrina 
BSP fondų veiksmingumą, visų pirma 
vykdydamos stebėseną, taikydamos 
ataskaitų teikimo reikalavimus ir 
atlikdamos vertinimą, taip pat 
užtikrindamos atrankos proceso 
skaidrumą, pabrėždamos, kad 
pagrindimus reikia skelbti viešai.
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Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) tomis institucijomis, organizacijomis 
ir grupėmis, kurios gali turėti įtakos arba 
kurioms gali būti daroma įtaka 
įgyvendinant programas, ypač atkreipiant 
dėmesį į grupes, kurioms programos gali 
turėti įtakos ir kurioms gali iškilti 
sunkumų darant įtaką šioms programoms, 
visų pirma, į žmones, turinčius ypatingų 
poreikių, ir socialiai atskirtas grupes;

Pakeitimas15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą. 

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės, moterų teisių bei 
pagrindinių laisvių rėmimą ir 
nediskriminavimo skatinimą, ypač moterų 
teisių organizacijomis, socialinę įtrauktį 
skatinančiomis nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir organizacijomis, 
veikiančiomis kultūros, švietimo ir 
jaunimo politikos srityse.
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Pakeitimas16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose.

2. Pagal daugiapakopio valdymo principą 
partneriai dalyvauja valstybėms narėms 
rengiant partnerystės sutartis ir pažangos 
ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, 
stebint ir vertinant programas. Partneriai 
dalyvauja programų stebėsenos 
komitetuose ir išrenka bei paskiria 
stebėsenos komitete jiems atstovaujančius 
narius. Turi būti imtasi veiksmų siekiant 
užtikrinti, kad į visus partnerystės 
dokumentus būtų įtraukti lyčių aspektas ir 
skirstymo pagal lytį aspektas.

Pakeitimas17

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
rengiant ir įgyvendinant programas būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė bei būtų 
įtraukiamas lyčių lygybės aspektas.

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
visais BSP fondų rengimo, programavimo 
ir įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo
etapais taikant lyčių aspekto integravimo 
sudarant biudžetą vertinimo metodus būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė ir 
nediskriminavimas, moterų dalyvavimas 
politiniame, ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime ir nuoseklus lyčių 
aspekto integravimas. Valstybės narės ir 
toliau sudaro sąlygas proporcingam vyrų 
ir moterų dalyvavimui valdant ir
įgyvendinant veiklos programas vietos, 
regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu ir 
praneša apie šioje srityje padarytą 
pažangą. Įgyvendinant programas turėtų 
būti siekiama panaikinti vyrų ir moterų 
diskriminaciją, ypač šeimos ir darbo 
aplinkoje.
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Pakeitimas18

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ir Komisija imasi 
tinkamų priemonių, kad programų rengimo 
ir įgyvendinimo etapais būtų užkirstas 
kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

2. Valstybės narės ir Komisija imasi visų 
būtinų ir tinkamų priemonių, kad 
programų rengimo ir įgyvendinimo etapais, 
ypač nustatant kriterijus ir rodiklius ir 
atrenkant paramos gavėjus, ypatingą 
dėmesį atkreipiant į asmenis, kurie 
susiduria su daugialype diskriminacija, 
būtų užkirstas kelias visų rūšių
diskriminacijai ir smurtui dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos ir būtų su tuo kovojama. Kai 
tik įmanoma, visus duomenis privaloma 
analizuoti lyties aspektu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, siekdamos lyčių aspektą 
įtraukti ir į programų veiklos kryptis ir jų 
vertinimą, bendradarbiauja tarpusavyje ir 
su Eurostatu, kad būtų vystomi ad hoc
rodikliai. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno BSP fondo parama teikiama 
šiems teminiams tikslams siekti, taip 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 

Kiekvieno BSP fondo parama teikiama 
šiems teminiams tikslams siekti, taip 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
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tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo:

tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo ir skatinant vyrų ir moterų 
lygybę bei lyčių aspekto integravimą:

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) moterų teisių apsauga ir lyčių lygybės 
stiprinimas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos 
judumo rėmimas;

(8) užimtumo skatinimas, darbo jėgos 
judumo rėmimas ir kova su 
diskriminacija, skiriant itin daug dėmesio 
moterų galimybėms ir sąlygoms dalyvauti 
darbo rinkoje;

Pakeitimas23

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu;

(9) socialinės įtraukties skatinimas, lyčių 
aspekto ir prieinamumo klausimo 
integravimas ir kova su skurdu, socialine 
nelygybe ir lyties diskriminacija, itin daug 
dėmesio skiriant moterų padėčiai, nes 
socialinės atskirties, nestabilumo ir 
skurdo aspektu jos yra pažeidžiamų 
asmenų grupė;
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Pakeitimas24

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą;

(10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą, ypač taikant 
moterims skirtas priemones ir pabrėžiant, 
kad šis aspektas yra svarbus gerinant 
moterų socialinę padėtį ir stiprinant jų 
kompetenciją, o tai padeda joms dalyvauti 
politiniame, ekonominiame ir 
socialiniame gyvenime;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas viešasis administravimas.

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir 
veiksmingas bei dalyvavimu grindžiamas 
viešasis administravimas, taip pat 
socialinių partnerių, nevyriausybinių 
organizacijų, regioninės ir vietos valdžios 
institucijų ir kitų suinteresuotųjų 
subjektų, visų pirma šio reglamento 
5 straipsnyje nurodytų partnerių gebėjimų 
stiprinimas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal teminius tikslus nustatomi 
konkretūs kiekvieno BSP fondo prioritetai, 
nurodomi konkretiems fondams taikomose 
taisyklėse.

2. Pagal teminius tikslus nustatomi 
konkretūs kiekvieno fondo, kuriam 
taikomas BNR, prioritetai, kurie nurodomi 
konkretiems fondams taikomose taisyklėse, 
kartu užtikrinant, kad lyčių aspektas bei 
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vyrų ir moterų lygybės užtikrinimas būtų 
integruojami į su visais teminiais 
prioritetais susijusią veiklą ir visais 
programų rengimo, programavimo, 
įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo 
etapais. Pirmenybė teikiama tiems 
projektams, kuriais tuo pat metu 
skatinamas daugiau kaip vienas pirmiau 
minėtų teminių tikslų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tvarka, kuria užtikrinamas derėjimas su 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija, taip pat:

(a) tvarka, kuria užtikrinamas derėjimas su 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija ir skatinama vyrų ir 
moterų lygybė bei lyčių aspekto 
integravimas, taip pat:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) programų ex ante vertinimų, kuriais 
grindžiamas teminių tikslų pasirinkimas ir 
BSP fondų paramos preliminarus 
paskirstymas, analizės santrauka;

ii) programų ex ante vertinimų, kuriais 
grindžiamas teminių tikslų pasirinkimas ir 
BSP fondų paramos preliminarus 
paskirstymas ir atsakomybės sričių 
paskirstymas, analizės santrauka;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 

(c) integruotą požiūrį tenkinant specifinius 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
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paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikius, ypač daug 
dėmesio skiriant atkreipiant marginalioms
bendruomenėms, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems BSP fondams;

paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikius, ypač daug 
dėmesio skiriant moterims, socialiai 
atskirtoms bendruomenėms ir
neįgaliesiems, įskaitant, kai tinkama, 
preliminarų lėšų paskirstymą 
atitinkamiems fondams, kuriems taikomas 
BNR;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei įmanoma, visi duomenys partnerystės 
sutartyje turėtų būti suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas. 

Pagrindimas

Nutraukus BSP fondų mokėjimus ir nustojus vykdyti įsipareigojimus ekonominiu požiūriu 
pažeidžiamoms šalims būtų tik padidintas socialinis ir regioninis disbalansas bei nelygybė, o 
tai turėtų ypač didelį poveikį moterims.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienoje programoje nustatoma 
strategija, kuria įgyvendinant programą 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos, 

1. Kiekvienoje programoje nustatoma 
strategija, kuria įgyvendinant programą 
būtų prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir 
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laikantis Bendros strateginės programos ir 
partnerystės sutarties. Kiekvienoje 
programoje išdėstoma BSP fondų paramos 
veiksmingo ir suderinto įgyvendinimo 
tvarka ir nurodomi veiksmai, kuriais būtų 
mažinama paramos gavėjams tenkanti 
administracinė našta.

skatinama vyrų ir moterų lygybė bei lyčių 
aspekto integravimas, laikantis Bendros 
strateginės programos ir partnerystės 
sutarties. Kiekvienoje programoje 
išdėstoma BSP fondų paramos veiksmingo 
ir suderinto įgyvendinimo tvarka ir 
nurodomi veiksmai, kuriais būtų mažinama 
paramos gavėjams tenkanti administracinė 
našta. Jei įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) lyčių aspekto rodikliai, susiję su 
dalyvavimu programose ir struktūrinių 
fondų poveikiu.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienoje programoje, išskyrus tik 
techninei pagalbai skirtas programas, 
apibūdinami veiksmai, kuriais 
atsižvelgiama į 7 ir 8 straipsniuose 
nustatytus principus.

4. Kiekvienoje programoje, išskyrus tik 
techninei pagalbai skirtas programas, 
nustatomi išmatuojami kokybiniai bei 
kiekybiniai tikslai ir etapai, skirti 
rodikliams, susijusiems su 7 ir 8 
straipsnių horizontaliaisiais principais ir, 
jei tinkama, papildomiems konkrečios 
programos rodikliais ir konkrečiais 
veiksmais, taip siekiant atitikti 7 ir 8 
straipsniuose nustatytus principus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams 
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam BSP 
fondui nustatytų konkrečių teminių tikslų ir 
Sąjungos prioritetų, Bendros strateginės 
programos ir partnerystės sutarties tikslų, ir 
įgyvendinant konkrečioms šalims taikomas 
rekomendacijas pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį. Vertinant visų pirma 
skiriamas dėmesys programos strategijos, 
atitinkamų tikslų, rodiklių, uždavinių ir 
biudžeto išteklių paskirstymo tinkamumui.

1. Komisija, atsižvelgdama į ex ante
vertinimą, vertina programų atitiktį šiam 
reglamentui ir konkretiems fondams 
taikomoms taisyklėms, taip pat jų 
veiksmingą indėlį siekiant kiekvienam BSP 
fondui nustatytų konkrečių teminių tikslų ir 
Sąjungos prioritetų, Bendros strateginės 
programos ir partnerystės sutarties tikslų, ir 
įgyvendinant konkrečioms šalims taikomas 
rekomendacijas pagal Sutarties 121 
straipsnio 2 dalį ir Tarybos 
rekomendacijas, priimtas pagal Sutarties 
148 straipsnio 4 dalį. Vertinant visų pirma 
skiriamas dėmesys programos strategijos, 
atitinkamų tikslų, rodiklių, uždavinių ir 
biudžeto išteklių paskirstymo tinkamumui. 
Sprendimas turi būti priimtas remiantis 
skaidriu procesu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu nei viešojo sektoriaus, nei kurios 
nors vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių;

(b) inicijuojama bendruomenės, vietos 
veiklos grupių, kurias sudaro viešiesiems ir 
privatiesiems vietos socialiniams ir 
ekonominiams interesams atstovaujantys 
subjektai ir kuriose sprendimų priėmimo 
lygmeniu viešojo sektoriaus ar kurios nors 
vienos interesų grupės atstovai turi ne 
daugiau kaip 49 proc. balsavimo teisių;
sudarant grupę turėtų būti siekiama lyčių 
lygybės;
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Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vykdoma visų pirma siekiant tikslų, 
kurie padės įveikti socialinę nelygybę ir 
skurdą bei skatinti vyrų ir moterų lygybę.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis; 

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis atsižvelgiant į 
susiskirstymą pagal lytį;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato vietos veiklos 
grupių ir už atitinkamų programų 
įgyvendinimą atsakingų institucijų 
funkcijas įgyvendinant visas su strategija 
susijusias užduotis.

Valstybės narės nustato vietos veiklos 
grupių ir už atitinkamų programų 
įgyvendinimą atsakingų institucijų 
funkcijas įgyvendinant visas su strategija 
susijusias užduotis. Ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas proporcingam vyrų ir 
moterų dalyvavimui vietos veiklos grupėse 
ir susijusiose procedūrose.

Pakeitimas 40

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

(b) rengti nediskriminuojančią ir skaidrią 
veiksmų atrankos procedūrą ir kriterijus, 
kad būtų išvengta interesų konflikto ir 
užtikrinta, kad ne mažiau kaip 50 proc. 
balsų priimant sprendimus dėl atrankos 
tektų ne viešojo sektoriaus partneriams, 
suteikiama galimybė skųsti sprendimus dėl 
atrankos ir leidžiama atranką vykdyti 
rašytine tvarka;

(b) rengti lyčių lygybe grindžiamą, 
nediskriminuojančią ir skaidrią veiksmų 
atrankos procedūrą ir kriterijus, kad būtų 
išvengta interesų konflikto ir užtikrinta, 
kad ne mažiau kaip 50 proc. balsų priimant 
sprendimus dėl atrankos tektų ne viešojo 
sektoriaus partneriams, suteikiama 
galimybė skųsti sprendimus dėl atrankos ir 
leidžiama atranką vykdyti rašytine tvarka;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Finansinėmis priemonėmis remiami 
galutiniai paramos gavėjai taip pat gali 
gauti dotacijas arba kitos formos paramą 
pagal programą arba kitą iš Sąjungos 
biudžeto remiamą priemonę. Tokiu atveju 
turi būti tvarkoma atskira kiekvieno 
finansavimo šaltinio apskaita.

2. Finansinėmis priemonėmis remiami 
galutiniai paramos gavėjai taip pat gali 
gauti dotacijas arba kitos formos paramą 
pagal programą arba kitą iš Sąjungos 
biudžeto remiamą priemonę. Tokiu atveju 
turi būti tvarkoma atskira kiekvieno 
finansavimo šaltinio apskaita. Ypatinga 
finansinė parama ir techninė pagalba turi 
būti teikiama moterų vykdomai veiklai.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir partnerių atstovai. Kiekvienam 
stebėsenos komiteto nariui suteikiama 
balsavimo teisė.

Stebėjimo komitetą sudaro 
vadovaujančiosios institucijos, tarpinių 
įstaigų ir 5 straipsnyje nurodytų partnerių, 
visų pirma partnerių, dalyvaujančių 
rengiant atitinkamas programas, atstovai. 
Kiekvienam stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė. Valstybės 
narės užtikrina lyčių lygybę šiame 
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komitete.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai.

Į Europos teritorinio bendradarbiavimo 
tikslo programos stebėsenos komitetą taip 
pat įtraukiami visų toje programoje 
dalyvaujančių trečiųjų šalių atstovai. 
Sprendžiant dėl stebėsenos komiteto 
sudėties atsižvelgiama į moterų ir vyrų 
lygybės principą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, taip pat rezultatų 
rodiklių pokyčius ir pažangą siekiant 
kiekybinių tikslų bei veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų.

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, ypač susijusius su 
lyčių klausimu, taip pat rezultatų rodiklių 
pokyčius ir pažangą siekiant kiekybinių 
tikslų bei veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų.

Pakeitimas45

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
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jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės.

jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kuriais turėtų būti 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, kiekybiniai 
tikslai, taip pat informacija apie rezultatų 
rodiklių ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. Jei įmanoma, duomenys turėtų 
būti suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos ir ši pažanga įvertinama.

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, taip pat apie jos indėlį į 
vyrų ir moterų lygybės užtikrinimą ir lyčių 
aspekto integravimą, ir ši pažanga 
įvertinama.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
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augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą;

augimo strategiją bei skatinant vyrų ir 
moterų lygybę ir lyčių aspekto 
integravimą, visų pirma pagal kiekvienos 
programos veiklos rezultatų plane 
nustatytus orientyrus ir klimato kaitos 
tikslams panaudotą paramą;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą.

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo ir vyrų ir moterų 
lygybės skatinimo ir lyčių aspekto 
integravimo pažangą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, kai 
tinkama.

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, vyrų ir moterų lygybės 
ir lyčių aspekto integravimo tikslus bei 
bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, 
kai tinkama. 
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros.

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros. Jei įmanoma, duomenys 
turėtų būti suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 1 dalies antros pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, 
tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui 
bei keitimuisi patirtimi, taip pat su 
trečiosiomis šalimis, skatinti. Siekiant 
veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai;

(f) veiksmus, skirtus informacijai skleisti, 
tinklams kurti, viešinimo veiklai vykdyti, 
informuotumui didinti, bendradarbiavimui 
bei keitimuisi patirtimi, taip pat su 
trečiosiomis šalimis, skatinti. Siekiant 
veiksmingesnės komunikacijos su 
visuomene ir didesnės komunikacijos 
veiksmų, kurių imtasi Komisijos 
iniciatyva, sąveikos, pagal šį reglamentą 
komunikacijos veiksmams skiriamos lėšos 
taip pat naudojamos Europos Sąjungos 
politikos prioritetų, susijusių su šio 
reglamento bendraisiais tikslais, 
koordinuotai komunikacijai; kadangi, 
remiantis atliktu moksliniu tyrimu, 
moterys turi mažiau galimybių gauti 
informaciją negu vyrai, ypač turi būti 
pabrėžiamos moterų galimybės gauti 
informaciją nacionaliniu ir ES lygmeniu;

Pakeitimas 52
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Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos įgyvendinimo aktais 
nustatytų sąlygų. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4. Visa oficialia informacija tarp valstybės 
narės ir Komisijos keičiamasi elektroninio 
keitimosi duomenimis sistema, nustatyta 
laikantis Komisijos įgyvendinimo aktais 
nustatytų sąlygų. Šie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 143 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą. Jei 
įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) strategija, pagal kurią veiksmų 
programa prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, taip pat:

(a) strategija, pagal kurią veiksmų 
programa prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, vyrų ir moterų lygybės 
užtikrinimo ir lyčių aspekto integravimo,
taip pat:

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į 
marginalias bendruomenes, jei reikia, 
nurodant preliminarius finansinius 

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į socialiai
atskirtas bendruomenes ir moteris, kurios 
krizės metu yra dar labiau pažeidžiamesnė 
grupė, jei reikia, nurodant preliminarius 
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asignavimus; finansinius asignavimus; 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač galimybių naudotis 
finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių rizikos grupių poreikius ir ypač į 
poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;

ii) nurodomos konkrečios priemonės, 
kuriomis rengiant, planuojant ir 
įgyvendinant veiksmų programą ir 
nustatant kriterijus bei rodiklius ir 
atrenkant paramos gavėjus būtų 
skatinamos lygios galimybės, užkirstas
kelias bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos arba lytinės tapatybės, ypač 
galimybių naudotis finansavimu srityje, 
atsižvelgiant į įvairių tikslinių rizikos 
grupių poreikius ir ypač į poreikį daugiau 
galimybių suteikti neįgaliems asmenims; 

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, ir, jei tinkama, 
nustatoma, kaip užtikrinti lyčių lygybės
aspektų integravimą veiksmų programos ir 
veiksmo lygmenimis.

iii) nurodoma, kaip ji prisideda prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo, nustatoma, kaip 
užtikrinti lyčių aspektų integravimą 
veiksmų programos ir veiksmo 
lygmenimis, ir nurodomi konkretūs 
veiksmai, kuriais skatinama vyrų ir 
moterų lygybė.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
92 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija didelės apimties projektą 
įvertina remdamasi 91 straipsnyje nurodyta 
informacija, kad nustatytų, ar siūloma 
fondų parama yra pagrįsta.

1. Komisija didelės apimties projektą 
įvertina remdamasi 91 straipsnyje nurodyta 
informacija, kad nustatytų, ar siūloma 
fondų parama yra pagrįsta. Sprendimas 
turi būti priimtas remiantis skaidriu 
procesu.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl jo sudėties sprendžia valstybė narė, 
pasitarusi su vadovaujančiąja institucija ir 
laikydamasi partnerystės principo.

Dėl jo sudėties sprendžia valstybė narė, 
pasitarusi su vadovaujančiąja institucija, 
laikydamasi partnerystės principo ir 
sudarydama komitetą skatindama lyčių 
lygybę.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
101 straipsnio 3 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių 
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į marginalias
bendruomenes, įskaitant, kai tinkama, 
panaudotus finansinius išteklius;

(i) pažangą, padarytą įgyvendinant 
priemones, skirtas specifiniams geografinių
vietovių, kurios yra labiausiai paveiktos 
skurdo, arba tikslinių grupių, kurios patiria 
didžiausią diskriminavimo arba atskirties 
riziką, poreikiams tenkinti, ypač didelį 
dėmesį atkreipiant į moteris, socialiai 
atskirtas bendruomenes ir neįgaliuosius, 
įskaitant, kai tinkama, panaudotus 
finansinius išteklius;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komunikacijos strategija aptariama ir 
tvirtinama per pirmą stebėsenos komiteto 
posėdį po to, kai patvirtinama veiksmų 
programa.

Komunikacijos strategija aptariama ir 
tvirtinama per pirmą stebėsenos komiteto 
posėdį po to, kai patvirtinama veiksmų 
programa. Pagal strategiją skatinami ne 
tik techniniai su informacijos sklaida 
susiję aspektai, bet ir skatinama vartoti į 
lyčių aspektą orientuotą kalbą visose 
žiniasklaidos priemonėse, vadovaujantis 
geriausia patirtimi ir tam tikrų valstybių, 
regionų ir vietos valdžios institucijų 
parengtomis gairėmis.    

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, kurių 
narius paskiria valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 
įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi.

4. Komisija sukuria Sąjungos tinklus, kurių 
narius paskiria valstybės narės ir 
vadovaujančiosios institucijos, siekdama 
užtikrinti, kad būtų keičiamasi 
komunikacijos strategijų įgyvendinimo 
rezultatų duomenimis, patirtimi 
įgyvendinant informavimo ir 
komunikacijos priemones ir kita gerąja 
patirtimi. Svarbu, kad Europos Sąjungos 
tinkluose būtų užtikrintas proporcingas 
vyrų ir moterų dalyvavimas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
konkrečias spragas, kurias reikia pašalinti;

(1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, taip pat vyrų ir 
moterų lygybės užtikrinimui ir lyčių 
aspekto integravimui, atsižvelgiant į 
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konkrečias spragas, kurias reikia pašalinti;

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
143 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai talkina Fondų koordinavimo 
komitetas. Tai komitetas, apibrėžtas 
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1. Komisijai talkina Fondų koordinavimo 
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lygybės.
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