
PA\897586LT.doc PE486.156v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2011/0268(COD)

30.3.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

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

Nuomonės referentas: Tadeusz Cymański



PE486.156v01-00 2/5 PA\897586LT.doc

LT

PA_Legam



PA\897586LT.doc 3/5 PE486.156v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuo pat Europos bendrijos susikūrimo Europos socialinis fondas (ESF) prisideda prie įvairių 
regionų vystymosi lygių suvienodinimo. Tada, kai į Europos Sąjungą įstojo Vidurio ir Rytų 
Europos šalys, ESF atliko svarbų vaidmenį mažindamas šių postkomunistinių valstybių 
transformacijos socialines sąnaudas. Minėtame regione ESF yra viena iš svarbių priemonių, 
padedančių investuoti į žmogiškąjį kapitalą. Jis remia švietimo iniciatyvas, skirtas toms grupėms, 
kurioms gresia socialinė atskirtis.

Atsižvelgdami į tai, kad silpnai išsivysčiusiuose regionuose jaučiamas profesinės paramos 
poveikis ir kad krizės metu jis netgi didėja, džiaugiamės galėdami patvirtinti pasiūlymą dėl ESF 
finansavimo garantijų per kitą finansinio programavimo laikotarpį ir taip pat pagal Sanglaudos 
politiką nustatyti minimalią ESF dalį.

Todėl siūlau reglamento nuostatas taikyti lanksčiau, siekiant atskiroms šalims suteikti galimybę 
patenkinti jų specifinius socialinius ir ekonominius poreikius. Tai, be kita ko, taikoma tiksliniams 
fondo paramos gavėjams ir taip pat reikalavimams, kad socialinėms grupėms, kurios galėtų 
pasinaudoti fondu, nebūtų taikomi nelankstūs apribojimai. 

Skatinant socialinę įtrauktį ir kovojant su skurdu, būtina atsižvelgti į aiškų poreikį suteikti 
paramą moterims, kurios pateko į sunkią padėtį dėl darbo, kadangi joms labiausiai gresia 
skurdas, ir remti vienišus tėvus, ypač vienišas motinas, siekiant jiems suteikti galimybę geriau 
suderinti savo šeiminį gyvenimą su profesiniu gyvenimu. 

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
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 
mažiausias rezervuotas išmokas. ESF 
lėšomis finansuoti atrinkti investiciniai 
prioritetai ir jų skaičius taip pat turi būti 
ribotas atsižvelgiant į remiamų regionų 

(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 
mažiausias rezervuotas išmokas. Didžioji 
šio finansavimo dalis turėtų atitekti 
moterų paramai, nes joms labiausiai 
gresia skurdas. ESF lėšomis finansuoti 
atrinkti investiciniai prioritetai ir jų 
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išsivystymo lygį; skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

Or. pl

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, kurie 
pateko į nepalankią socialinę ir profesinę 
padėtį, ypač ilgalaikiams bedarbiams arba
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 
Valstybės narės apibrėžia marginalias 
socialines grupes, kurios gali tapti ESF 
paramos gavėjomis ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse. 

Or. pl

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i v 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 ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir šeiminį 
gyvenimą;

Or. pl
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Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Aktyviai remti vienišų tėvų integraciją 
į darbo rinką ir jiems padėti suderinti 
darbinį ir šeiminį gyvenimą, atsižvelgiant 
į tai, kad didžioji dauguma vienišų tėvų 
Europoje yra moterys;

Or. pl

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės visuotinės 
svarbos paslaugas, įskaitant sveikatos 
priežiūrą, socialines paslaugas ir 
ikimokyklinę vaikų priežiūrą, kuria taip 
pat galėtų pasinaudoti bedarbiai tėvai;

Or. pl


