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Pakeitimas 16
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 
politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos 
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų palengvinti strategijos 
„Europa 2020“ integruotųjų gairių, visų 
pirma 7-osios, 8-osios ir 10-osios gairių, 
taikymą ir padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, visų pirma Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planą, Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę,
2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės 
strategiją ir iniciatyvą „Judus jaunimas“;

Or. es

Pakeitimas 17
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) pagal Europos 2010–2015 m. vyrų ir 
moterų lygybės strategiją sąmoningas šio 
tikslo, kaip bendro veiksnio, įtraukimas į 
visas Europos Sąjungos politikos sritis ir 
laipsniškas jų įgyvendinimas yra 
socialinės inovacijos lemiami veiksniai. 
Pačios Europos Komisijos pateikti 
naujausi pranešimai dėl Pagrindinių 
teisių chartijos laikymosi lygio, taip pat 
tyrimai, susiję su Pasaulio banko ar 
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Jungtinių Tautų valdymu ir tvarumu 
liudija, kad moterų įtraukimas į darbo 
rinką, o ypač lygybė politinių sprendimų 
priėmimo procesuose, skatina skaidrumą 
ir dalyvavimą ir mažina korupciją. Be to, 
moterų dalyvavimas versle ir priimant 
ekonominius bei verslo sprendimus yra 
įrodytas konkurencingumo, našumo ir 
inovacijų skatinimo veiksnys;

Or. es

Pakeitimas 18
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal strategiją „Europa 2020“,
programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti užimtumą ir kovoti su socialine 
atskirtimi ir skurdu. Reikėtų racionalizuoti 
ir supaprastinti jos įgyvendinimą, 
pirmiausia nustatant bendrų nuostatų 
rinkinį, inter alia, bendruosius tikslus, 
veiksmų tipologiją, stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimus. Pagal programą didžiausią 
dėmesį taip pat reikėtų skirti dideliems 
projektams, turintiems aiškios papildomos 
naudos ES, kad būtų pasiekta kritinė masė 
ir sumažinta administracinė našta tiek 
paramos gavėjams, tiek Komisijai. Be to, 
reikėtų plačiau taikyti supaprastintus 
išlaidų metodus (vienkartinės sumos ir 
fiksuoto dydžio finansavimas), ypač 
įgyvendinant judumo programas. 
Mikrofinansų teikėjams programa turėtų 
būti vienas langelis finansuojant 
mikrokreditus, skatinant gebėjimus ir 
teikiant techninę pagalbą. Galiausiai, 
programa turėtų garantuoti tam tikrą 
biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet 

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

Or. pt

Pakeitimas 19
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) remiantis Europos 2010–2015 m. 
moterų ir vyrų lygybės strategija, 
Sąjungoje turėtų būti geriau išnaudotas 
moterų potencialas, t. y. padidinant 
moterų skaičių darbo rinkoje ir 
kokybiškose darbo vietose prisidedama 
prie Sąjungos bendrų ekonominių ir 
socialinių tikslų. Be to, norint pasiekti 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytą 
tikslą, t. y. 75 proc. moterų ir vyrų 
užimtumo rodiklio, ypatingą dėmesį reikia 
skirti vyresnio amžiaus moterų, vienišų 
motinų, neįgalių moterų, moterų 
migrančių ir etninių mažumų atstovių 
užimtumui. Šių grupių užimtumas vis dar 
yra gana mažas, o jų patiriamos lyčių 
nelygybės apraiškas būtina šalinti tiek
kokybiniu, tiek kiekybiniu požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 20
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

standartų taikymą ir nuolatinį darbo sąlygų 
Sąjungoje gerėjimą yra esminis Sąjungos 
socialinės politikos bruožas. Sąjungai tenka 
svarbus vaidmuo – užtikrinti, kad teisės 
aktų sistema būtų pagal pažangaus 
reglamentavimo principus derinama prie 
besikeičiančių darbo modelių ir naujų 
pavojų sveikatai bei saugai, ir finansuoti 
priemones, kurios turėtų padidinti atitiktį 
Sąjungos darbuotojų teisių apsaugos 
taisyklėms, nepamirštant, kad būtina ir 
vyrams, ir moterims sudaryti sąlygas 
derinti jų profesinę veiklą ir šeiminį 
gyvenimą; 

Or. pt

Pakeitimas 21
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) programoje turėtų būti atsižvelgta į 
tai, kad darbo sąlygų gerinimas taip pat 
susijęs su lankstesnių darbo valandų ir 
darbo organizavimo modelių užtikrinimu, 
paslaugų, kuriomis remiamas šeimos 
gyvenimas, kūrimu, atostogų sąlygų 
gerinimu ir kitų priemonių, skirtų remti 
dirbantiems tėvams, diegimu;

Or. pt

Pakeitimas 22
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 23
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai, moterys ir pažeidžiami asmenys, 
norintys įsteigti arba išplėsti labai mažas 
įmones arba verstis savarankiška veikla, 
tačiau negalintys gauti paskolos. Šiuo 
atžvilgiu moterų verslumas, kuriam būtų 
sudarytos sąlygos suteikiant daugiau 
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priemonę „Progress“; galimybių gauti mikrokreditus, galėtų 
labai padėti siekti strategijoje 
„Europa 2020“ nustatyto tikslo užtikrinti 
75 proc. moterų užimtumo lygį. Siekiant 
šio tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis 
– Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“; 

Or. pt

Pakeitimas 24
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija, valstybės narės ir regionų 
bei vietos valdžios institucijos turėtų 
geriau panaudoti verslininkėms 
prieinamas finansavimo galimybes 
pasitelkdamos specialias dotacijas, rizikos 
kapitalą, socialinės apsaugos priemones ir 
mažesnes palūkanų normas, kad moterys 
galėtų sąžiningai ir lygiomis teisėmis 
pasinaudoti finansavimu, pvz., Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemone, pagal 
kurią labai mažoms įmonėms ir 
norintiems imtis smulkiojo verslo 
nesikreipiant į tradicinius bankus (pvz., 
bedarbiams) teikiami iki 25 000 EUR 
mikrokreditai;

Or. en

Pagrindimas

Pranešimas dėl moterų verslumo mažosiose ir vidutinėse įmonėse, Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komitetas, pranešėja: EP narė Marina Yannakoudakis, p. 6–7, 2011 05 31.

Pakeitimas 25
Edite Estrela
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) siekiant, kad naujoje Sąjungos 
mikrofinansų rinkoje mikrofinansai būtų 
lengviau prieinami, pagal Komisijos 
komunikatą „Europos mikrokreditų 
plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui 
remti“ ir Europos Parlamento Moterų 
teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą 
„Moterų novatorių ir verslumo 
skatinimas“1 būtina stiprinti mikrofinansų 
teikėjų, visų pirma nebankinių 
mikrofinansų įstaigų, institucinius 
gebėjimus; 
_____________
1 2008 m. liepos 25 d. 

Or. pt

Pakeitimas 26
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad lyčių 
lygybės klausimo ir kovos su 
diskriminacija tikslų įtraukimas padėtų 
skatinti vyrų ir moterų lygybę visose 
programos kryptyse ir veikloje, be to, 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ir į 
Europos lyčių lygybės paktą (2011–
2020 m.). Siekiant nustatyti, kaip 
programos veikloje sprendžiami lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo klausimai, 
reikėtų tai nuolat stebėti ir vertinti. 
Siekiant veiksmingai taikyti lyčių lygybės 
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principą turėtų būti naudojami pagal lytį 
surinkti duomenys, taip pat rodikliai, 
tikslai bei kriterijai, orientuoti į lyčių 
lygybę; 

Or. pt

Pakeitimas 27
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 28
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės politikos formuotojų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių atsakomybę už 
Sąjungos užimtumo, socialinių ir darbo 

(a) skatinti Sąjungos ir nacionalinės 
politikos formuotojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis kurti strategijas, 
kurias taikant didėtų užimtumas, būtų 
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sąlygų tikslų įgyvendinimą siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų;

saugomos socialinės ir darbo teisės, kartu 
visada atsižvelgiant į lyčių lygybės tikslą ir 
integruojant lyčių aspektą, siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų;

Or. pt

Pakeitimas 29
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 30
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) užtikrinti savanorišką darbuotojų 
geografinį judumą, kurį lemtų ne 
nedarbas ar kitos socialinės problemos, 
taip pat didinti galimybes įsidarbinti 
suteikiant visiems prieinamas socialines ir 
darbo teises; 

Or. pt
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Pakeitimas 31
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę. Todėl 
reikia įgyvendinti 2010–2015 m. Europos 
vyrų ir moterų lygybės strategijoje 
apibrėžtus tikslus, ypač tuos, kurie susiję 
su moterų ekonominio savarankiškumo 
didinimu, skatinant savarankišką darbą ir 
moterų kuriamą verslą; skatinti 
susitaikymo galimybes ir ypač stiprinti 
lygybę politinių ir ekonomikos bei verslo 
sprendimų priėmimo procesuose. Tai yra 
naudingos ir konkrečios priemonės 
skirtos kovoti su diskriminacija dėl lyties, 
kurios turi būti naudojamos kartu su 
kovos su diskriminacija dėl rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos
priemonėmis;

Or. es

Pakeitimas 32
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt
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Pakeitimas 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos. 
Siekiant Sąjungoje veiksmingai kovoti su 
skurdu, visų pirma pažeidžiamiausiose 
grupėse, pvz., moterų (ypač tam tikrose 
moterų grupėse), turėtų būti skatinama 
imtis integruotų veiksmų. Siekiant šio 
tikslo, su skurdo apraiškomis turėtų būti 
kovojama skatinant naujoviškų priemonių 
diegimą visais lygmenimis, investicijas į 
socialinę infrastruktūrą ir stiprinant 
keitimąsi gerąja patirtimi;

Or. en

Pakeitimas 34
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
programos atitiktų pagal atitinkamą 
Europos Sąjungos sutartį prisiimtus 
įsipareigojimus moterų ir vyrų lygybės 
srityje, itin svarbus programų bei veiklos, 
kuriomis skatinamos moterų teisės ir lyčių 
lygybė, finansavimas; todėl Sąjunga, 
Komisija ir valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad visais proceso etapais, 
įskaitant projektų rengimą, tvirtinimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą, 
būtų visapusiškai atsižvelgiama į tai, kad 
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sudarant biudžetą būtų kreipiamas 
dėmesys į lyčių lygybės aspektą, jo analizę 
ir poveikio lyčių padėčiai vertinimą;

Or. en

Pakeitimas 35
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 36
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ir pagrindinės teisės, švietimas, profesinis 
mokymas ir jaunimo politika, moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, verslumas, sveikata, 
ES plėtra ir išorės santykiai, bendra 
ekonominė politika, ir ją papildytų.
Atsižvelgiant į tai, kad skatinant lyčių 
lygybę svarbus vaidmuo tenka socialinės 
ir užimtumo politikos priemonėms, 
Komisija ir valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad pagal programą vykdoma 
veikla atitiktų Sąjungos lyčių lygybės 
politiką. 

Or. pt

Pakeitimas 37
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pakeitimas 38
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 39
Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekdama reguliariai stebėti programą ir 
nustatyti reikiamus jos politikos bei 
finansavimo prioritetų pakeitimus, 
Komisija rengia ir Europos Parlamentui bei 
Tarybai kas dvejus metus teikia stebėjimo 
ataskaitas. Tokiose ataskaitose išdėstomi 
programos rezultatai ir aprašoma, kaip
visose programos kryptyse ir veiklos 
rūšyse atsižvelgta į lyčių lygybės, lyčių 
aspekto integravimo ir kovos su 
diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
principus. Kai įmanoma, duomenys 
renkami pagal lytį.

Or. pt

Pakeitimas 40
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą, 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
atitiktų konkrečius poreikius, problemas 
bei kiekvienos valstybės narės esamas 
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis, 
tinkamai parengtus siekiant taip pat 
įvertinti horizontaliosios politikos krypčių 
poveikį bei vyrų ir moterų lygybės 
skatinimą;

Or. es

Pakeitimas 41
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis 
teikti socialiniams partneriams ir 
pilietinės visuomenės organizacijoms 
finansinę paramą, skirtą vykdyti su lyčių 
lygybe susijusius projektus ir mokslinius 
tyrimus užimtumo bei socialinės įtraukties 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 42
Izaskun Bilbao Barandica



PE487.952v01-00 18/18 AM\900294LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pagal Sąjungos teisę numatytos 
specializuotos įstaigos;

(c) pagal Sąjungos teisę numatytos 
specializuotos įstaigos, ypatingą dėmesį 
skiriant su jaunimo, švietimo ar lyčių 
lygybės klausimais susijusioms 
sektorinėms tarnyboms, kaip antai 
Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūrai arba Europos lyčių lygybės 
institutui;

Or. es

Pakeitimas 43
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, apibrėžtas Reglamente 
(ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda komitetas. Tai 
komitetas, apibrėžtas Reglamente 
(ES) Nr. 182/2011. Sudarant komitetą 
užtikrinama lyčių pusiausvyra. 

Or. en


