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Pakeitimas 6
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 7
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, (4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
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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;

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 moterų, jaunimo ir kitų nepalankioje 
padėtyje esančių grupių, pavyzdžiui, 
migrantų ir neįgaliųjų. 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;

Or. en

Pakeitimas 8
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 9
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10
Siiri Oviir

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. Didesnė finansavimo dalis šioje 
srityje turėtų būti naudojama moterims, 
taip pat neįgalioms moterims, remti, nes 
joms labiausiai gresia skurdas. ESF 
lėšomis finansuoti atrinkti investiciniai 
prioritetai ir jų skaičius taip pat turi būti 
ribotas atsižvelgiant į remiamų regionų 
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išsivystymo lygį;

Or. et

Pakeitimas 11
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) ESF turėtų labiau remti lyčių lygybę 
investuojant į priežiūros paslaugas, 
moterų įdarbinimo galimybes, švietimą ir 
įgūdžių gerinimą ir kovojant su smurtu 
prieš moteris. ESF taip pat turėtų padėti 
šalinti daugialypę diskriminaciją, su 
kuria, be kita ko, susiduria moterys 
migrantės, romų moterys, neįgalios 
moterys, lesbietės ir vyresnio amžiaus 
moterys;

Or. en

Pakeitimas 12
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 8 
straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad svarbu į 
visas programas įtraukti lyčių lygybės 
tikslus, kartu užtikrinant, kad būtų imamasi 
konkrečių veiksmų lyčių lygybei pasiekti. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
visiems ESF veiksmams ir visiems ESF iš 
dalies finansuojamiems veiksmams būtų 
atliktas biudžeto įvertinimas atsižvelgiant į 
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lyčių lygybės aspektą. ESF turėtų skatinti 
įgyvendinti atitinkamą Sąjungos politiką;

Or. en

Pakeitimas 13
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) valstybės narės ir Komisija 
užtikrina, kad vyrų ir moterų lygybė ir 
lyčių aspekto integravimas būtų privalomi 
principai įvairiais Fondo planavimo ir 
įgyvendinimo etapais (lyčių aspektas 
atliekant tyrimą, nustatant bendrus tikslus 
ir rodiklius bei juos įgyvendinant, vykdant 
stebėseną ir atliekant vertinimą) ir kad 
svarbiausiems veiksmams būtų teikiama 
parama (struktūros) visais lyčių aspekto 
integravimo ESF etapais;

Or. en

Pakeitimas 14
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) valstybės narės ir Komisija turėtų 
sukurti lyčių aspekto integravimo 
„infrastruktūrą“. Visų pirma, siekiant 
remti lyčių aspekto integravimą 
įgyvendinančią strategiją reikėtų parengti 
ilgalaikės paramos struktūras tiek 
nacionaliniu (įskaitant regioninį ir
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vietos), tiek Sąjungos lygmeniu; be to, 
valstybėse narėse reikėtų įsteigti 
informacinių centrų lyčių aspekto 
integravimo klausimais tinklą, kurį 
koordinuotų Europos Komisija;

Or. en

Pakeitimas 15
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 16
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(11a) atsižvelgiant į Sutarties 10 straipsnį, 
įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamus 
prioritetus turėtų būti prisidedama prie 
kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos, 
ypatingą dėmesį skiriant tiems, kurie 
patiria daugialypę diskriminaciją. ESF 
turėtų remti pastangas laikytis pagal JT 
neįgaliųjų teisių konvenciją prisiimtų 
Sąjungos įsipareigojimų, susijusių, inter 
alia, su švietimu, darbu ir užimtumu bei 
prieinamumu. ESF taip pat turėtų skatinti 
įgyvendinti atitinkamą Sąjungos politiką 
ir pereiti nuo institucinės prie 
bendruomenės priežiūros;

Or. en

Pakeitimas 17
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 18
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę, 
ekonominę moterų ir vyrų 
nepriklausomybę ir sudarant sąlygas 
derinti vyrų ir moterų profesinį ir asmeninį 
gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 19
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) kovojant su lyčių stereotipais 
renkantis profesiją ir profesiniuose 
sektoriuose bei skatinant mokymąsi visą 
gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 20
Cornelia Ernst

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) remti moterų teises ir lyčių lygybę:
i) gerinant įvairaus amžiaus moterų 
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galimybes įsidarbinti ir įgyti išsilavinimą;
ii) geriau teikiant priežiūros paslaugas, 
įskaitant aukštos kokybės įperkamas 
vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, taip pat 
kitų priklausomų asmenų priežiūros 
paslaugas;
iii) imantis veiksmų šalinti visų rūšių 
smurtą prieš moteris;
iv) imantis veiksmų spręsti daugialypės 
diskriminacijos, su kuria, be kita ko, 
susiduria moterys migrantės, neįgalios 
moterys, romų moterys, lesbietės ir 
vyresnio amžiaus moterys, klausimą ir ją 
šalinti;
v) remiant moterų galimybes gauti 
įperkamas sveikatos priežiūros, įskaitant 
lytinę ir reprodukcinę sveikatos priežiūrą, 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 21
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu:

(c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu ir diskriminacija:

Or. en

Pakeitimas 23
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 24
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) imantis papildomų veiksmų ir 
teikiant atitinkamą paramą, taip pat 
bendruomenės ir priežiūros paslaugas, 
kuriomis gerinamos užimtumo galimybės;

Or. en

Pakeitimas 25
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 26
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27
Kent Johansson

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) 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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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.

Or. en

Pakeitimas 28
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 29
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 2 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Projektų, kuriais didinamas tvarus 
moterų dalyvavimas ir pažanga darbo 
rinkoje, skaičius

Or. en

Pakeitimas 30
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Statistiniai duomenys, rodantys darbo 
rinkos segregacijos pagal lytis 
sumažėjimą

Or. en

Pakeitimas 31
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto 3 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Statistiniai duomenys, rodantys 
sėkmingai įveiktus lyčių stereotipus 
švietimo ir mokymo srityje 

Or. en
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Pakeitimas 32
Marije Cornelissen
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
Priedo 4 punkto 3 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įrodymai, kad skatinamos galimybės 
derinti vyrų ir moterų darbinį (profesinį) 
ir asmeninį gyvenimą

Or. en


