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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagarba lyčių lygybei kaip vienai iš 
svarbiausių Sąjungos vertybių 
patvirtinama visoje strategijoje „Europa 
2020“ pabrėžiant, jog reikia skatinti lyčių 
lygybės politiką siekiant skatinti aktyvesnį 
darbo jėgos dalyvavimą darbo rinkoje ir 
prisidėti prie ekonomikos augimo ir 
socialinės sanglaudos. Jos pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 
kūrimo darbotvarkė“ pažymima, jog 
valstybės narės turi skatinti naujas darbo 
ir privataus gyvenimo pusiausvyros ir 
lyčių lygybės formas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius Komisija ir 
valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
įgyvendinant EGF finansuojamus 
prioritetinius projektus būtų skatinama 
vyrų ir moterų lygybė taip pat 
atsižvelgiant į Europos lyčių lygybės paktą 
(2011–2020 m.). 
Veiksmingai įgyvendinant vyrų ir moterų 
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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;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principas − jokios diskriminacijos dėl 
lyties nebuvimas įvairiais finansinės 
paramos teikimo etapais, ypač atrenkant 
tikslines grupes, nustatant kriterijus, 
rodiklius ir gavėjus;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priemonės, kuriomis socialiai remtini 
arba vyresnio amžiaus darbuotojai 
skatinami likti darbo rinkoje arba grįžti į ją.

(c) priemones, kuriomis ypač pažeidžiami,
vyresnio amžiaus darbuotojai ir moterys, 
ypač vienišos motinos, skatinami likti 
darbo rinkoje arba grįžti į ją.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
įvairiais finansinės paramos įgyvendinimo 
etapais būtų skatinama moterų ir vyrų 
lygybė bei atsižvelgiama į lyčių 
integracijos aspektą. Komisija ir valstybė 
narė imasi reikiamų veiksmų, kad 
įvairiais finansinės paramos gavimo ir 
įgyvendinimo etapais užkirstų kelią bet 
kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos, darbo sutarties ar darbo 
santykių pobūdžio.

Komisija ir valstybės narės taiko vienodo 
požiūrio į vyrus ir moteris principą, pagal 
kurį negali būti jokios diskriminacijos dėl 
lyties, ir užtikrina, kad įvairiais finansinės 
paramos įgyvendinimo etapais, ypač 
atrenkant tikslines grupes, nustatant 
kriterijus, rodiklius ir gavėjus, būtų 
skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
atsižvelgiama į lyčių integracijos aspektą.

Komisija ir valstybė narė imasi reikiamų 
veiksmų, kad įvairiais finansinės paramos 
gavimo ir įgyvendinimo etapais užkirstų 
kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, darbo sutarties 
ar darbo santykių pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies h punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 

Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš 
finansinės paramos nuo 8 straipsnio 2 
dalies f punkte nustatytos dienos, kai 
valstybė narė pradeda remtiniems 
darbuotojams teikti individualiems 
poreikiams pritaikytas paslaugas arba kai 
patiriama su EGF įgyvendinimu susijusių 
administracinių išlaidų, kaip nustatyta 7 
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straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

straipsnio atitinkamai 1 ir 3 dalyse.
Ūkininkų išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti nuo deleguotajame akte, 
priimtame vadovaujantis 4 straipsnio 3 
dalimi, nustatytos dienos.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) veiksmų, kurių ėmėsi arba planuoja 
imtis nacionalinės, regiono ar vietos 
valdžios institucijos, Sąjungos fondai, 
socialiniai partneriai ir įmonės, aprašymas, 
įskaitant numatomą šių veiksmų poveikį 
reintegruojant darbuotojus į darbo rinką ar 
padedant jiems imtis naujos veiklos.

(b) veiksmų, kurių ėmėsi arba planuoja 
imtis nacionalinės, regiono ar vietos 
valdžios institucijos, Sąjungos fondai, 
socialiniai partneriai ir įmonės, aprašymas, 
įskaitant numatomą šių veiksmų poveikį 
reintegruojant darbuotojus į darbo rinką ar 
padedant jiems imtis naujos veiklos ir 
įgyvendinant vienodo požiūrio į vyrus ir 
moteris principą.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai tik įmanoma, duomenys 
suskirstomi pagal lytį.

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo 
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą. 
Joje taip pat dokumentais pagrindžiamos 
dėl asignavimų stokos ir neatitikties 
kriterijams atmestos paraiškos ar sumažinta 
joms skirta suma.

1. Pirmą kartą 2015 m. ir toliau kas dvejus 
metus ne vėliau kaip rugpjūčio 1 d. 
Komisija teikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai kiekybinę ir kokybinę pagal šį 
reglamentą vykdytos veiklos ir pagal 
Reglamentą Nr. 1927/2006 praėjusius 
dvejus metus vykdytos veiklos ataskaitą. 
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys 
skiriamas EGF pasiektiems rezultatams; 
joje visų pirma pateikiama informacija, 
susijusi su pateiktomis paraiškomis, 
priimtais sprendimais, finansuotais 
veiksmais, įskaitant jų ir kitų Sąjungos 
fondų, ypač Europos socialinio fondo 
(ESF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP), lėšomis finansuojamų 
veiksmų tarpusavio papildomumą, ir 
baigimu naudoti skirtą finansinę paramą, 
taip pat informacija apie veiksmus, 
kuriais siekiama užtikrinti vyrų ir moterų 
lygybę. Joje taip pat dokumentais 
pagrindžiamos dėl asignavimų stokos ir 
neatitikties kriterijams atmestos paraiškos 
ar sumažinta joms skirta suma. Visi 
ataskaitos duomenys, kai įmanoma, 
suskirstomi pagal lytį.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) iki 2022 m. gruodžio 31 d. – ex post
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įvertinantį EGF poveikį 

(b) iki 2022 m. gruodžio 31 d. – ex post
vertinimą padedant nepriklausomiems 
išorės ekspertams, įskaitant lyčių lygybės 
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ir jo pridėtinę vertę. specialistus, įvertinantį EGF poveikį ir jo 
pridėtinę vertę.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) patikrina, ar sukurtos valdymo ir 
kontrolės sistemos ir ar jos įgyvendinamos 
taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
teisingas Sąjungos lėšų naudojimas 
laikantis patikimo finansų valdymo 
principų;

(a) patikrina, ar sukurtos valdymo ir 
kontrolės sistemos ir ar jos įgyvendinamos 
taip, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir 
teisingas Sąjungos lėšų naudojimas 
laikantis patikimo finansų valdymo ir 
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris 
principų;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdydamos valdymą ir finansų 
kontrolę, valstybės narės užtikrina, kad į 
stebėsenos įstaigas būtų įtraukti lyčių 
lygybės specialistai. 

Or. en


