
PA\897841LT.doc PE486.186v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

2011/0270(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 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Nuomonės referentė: Barbara Matera



PE486.186v01-00 2/9 PA\897841LT.doc

LT

PA_Legam



PA\897841LT.doc 3/9 PE486.186v01-00

LT

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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 
priemonę „Progress“;

(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, ir ypatingą 
dėmesį skirti moterų verslumo didinimui 
atsižvelgiant į tai, kad Sąjungoje tik viena 
iš dešimties moterų yra verslininkės, 
palyginti su vienu iš keturių vyrų. Siekiant 
šio tikslo 2010 m. žengtas pirmas 
žingsnis – Europos Parlamentas ir Taryba 
patvirtino priemonę „Progress“;

Or. en

Pakeitimas 2

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 

(18) pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius lyčių 
lygybės klausimas ir kovos su 
diskriminacija tikslai turėtų būti remiami 
visomis programos kryptimis ir visoje jos 
veikloje. Siekiant nustatyti, kaip programos 
veikloje sprendžiami lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimai, reikėtų tai 
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nuolat stebėti ir vertinti; nuolat stebėti ir vertinti;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Bendrijos užimtumo ir socialinio 
solidarumo programos „Progress“ lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo skirsniai 
įtraukti į Pagrindinių teisių ir pilietybės 
programą. Tačiau vykdant Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos veiklą turėtų būti siekiama 
didinti moterų darbuotojų aktyvumą, 
gerinti jų darbo sąlygas ir skatinti geresnį 
profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo 
derinimą. 

Or. en

Pakeitimas 4

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, gerinant darbo sąlygas
ir skatinant geresnį profesinės veiklos ir 
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asmeninio gyvenimo derinimą.

Or. en

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skatinti kurti darbo vietas, kuriose 
darbuotojai turėtų įvairių galimybių 
tinkamai suderinti profesinę veiklą ir 
asmeninį gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) didinant mikrofinansavimo galimybes 
pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms 
įmonėms, taip pat gerinant socialinių 
įmonių finansavimo galimybes skatinti 
užimtumą ir socialinę įtrauktį.

(e) didinant mikrofinansavimo galimybes 
pažeidžiamoms grupėms ir labai mažoms 
įmonėms ir ypatingą dėmesį skiriant 
moterų verslumo didinimui, taip pat 
gerinant socialinių įmonių finansavimo 
galimybes skatinti užimtumą ir socialinę 
įtrauktį.

Or. en
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Pakeitimas 7

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
integruojant lyčių aspektą į visas jos 
kryptis ir veiklos rūšis ir kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atitinkamais atvejais taikomas pagal 
lytis diferencijuotas požiūris į lėšų 
paskirstymą. 

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) duomenų ir statistinių duomenų 
rinkimas, taip pat bendrų metodikų, 
klasifikacijų, rodiklių bei kriterijų 
rengimas;

(a) duomenų ir statistinių duomenų 
rinkimas, taip pat bendrų metodikų, 
klasifikacijų, rodiklių bei kriterijų, 
atitinkamais atvejais suskirstytų pagal lytį 
ir amžių, rengimas;

Or. en
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Pakeitimas 10

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, vienišiems 
tėvams bei vyrams ir moterims, 
dirbantiems ne visą darbo dieną dėl 
priežiūros pareigų.

Or. en

Pakeitimas 11

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. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

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 jos 
veikloje atsižvelgta į lyčių lygybės
principų ir lyčių aspekto integravimo ir 
kovos su diskriminacija, įskaitant 
prieinamumą, klausimus.

Or. en

Pakeitimas 13

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, kurį sudarant siekiama lyčių 
pusiausvyros.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) plėtoti darbuotojų atrankos ir (b) plėtoti darbuotojų atrankos ir 
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įdarbinimo paslaugas užpildant laisvas 
darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus 
Europos lygmeniu; tai turėtų apimti visus 
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu 
įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo jėgos 
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams.

įdarbinimo paslaugas užpildant laisvas 
darbo vietas ir patenkinant darbo prašymus 
Europos lygmeniu; tai turėtų apimti visus 
įdarbinimo etapus, pradedant parengimu 
įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, siekiant, kad 
darbo ieškantis asmuo sėkmingai 
integruotųsi į darbo rinką; tokios paslaugos 
apima tikslines judumo programas, 
kuriomis siekiama užpildyti laisvas darbo 
vietas ten, kur nustatyti darbo rinkos 
trūkumai, ir (arba) padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams, vienišiems tėvams bei 
vyrams ir moterims, dirbantiems ne visą 
darbo dieną dėl priežiūros pareigų.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, kurie prarado arba kuriems 
gresia pavojus prarasti darbą arba kuriems 
sunku patekti ar sugrįžti į darbo rinką, taip 
pat asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, ir pažeidžiamiems asmenims, 
kurie neturi palankių sąlygų pasinaudoti 
įprastos kredito rinkos paslaugomis ir nori 
įsteigti arba išplėsti labai mažą įmonę;

(a) asmenims, kurie prarado arba kuriems 
gresia pavojus prarasti darbą arba kuriems 
sunku patekti ar sugrįžti į darbo rinką, taip 
pat asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, ir pažeidžiamiems asmenims, 
kurie neturi palankių sąlygų pasinaudoti 
įprastos kredito rinkos paslaugomis ir nori 
įsteigti arba išplėsti labai mažą įmonę, 
ypatingą dėmesį skiriant moterų verslumo 
didinimui;

Or. en


