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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius 
Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
įgyvendinant BSP finansuojamus 
prioritetinius projektus būtų skatinama 
vyrų ir moterų lygybė ir atsižvelgiama į 
Europos lyčių lygybės paktą (2011–2020 
m.). 
Veiksmingai įgyvendinant vyrų ir moterų 
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 2

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) glaudesnis sanglaudos politikos ir 
Sąjungos ekonomikos valdysenos ryšys, 
užtikrins, kad BSP fondų išlaidų 
veiksmingumas būtų pagrįstas patikima 
ekonomikos politika ir prireikus BSP 
fondų paramą būtų galima perskirstyti 
šalies ekonominėms problemoms spręsti. 

Išbraukta.
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Šis procesas turi būti laipsniškas ir 
prasidėti nuo partnerystės sutarties ir 
programų keitimo, atsižvelgiant į Tarybos 
rekomendacijas dėl makroekonominio 
disbalanso ir socialinių bei ekonominių 
sunkumų. Jeigu nepaisant didesnės BSP 
fondų paramos valstybė narė nesiima 
efektyvių ekonomikos valdysenos 
veiksmų, Komisijai turėtų būti suteikta 
teisė sustabdyti visus mokėjimus ir 
įsipareigojimų vykdymą, arba jų dalį. 
Sprendimai dėl sustabdymo turėtų būti 
proporcingi ir veiksmingi bei juose turėtų 
būti atsižvelgiama į atskirų programų 
poveikį atitinkamos valstybės narės 
ekonominei ir socialinei padėčiai bei į 
ankstesnius partnerystės sutarties 
pakeitimus. Spręsdama dėl sustabdymo 
Komisija taip pat turėtų laikytis vienodo 
požiūrio į valstybes nares ir visų pirma 
atsižvelgti į sustabdymo poveikį 
atitinkamos valstybės narės ekonomikai. 
Sustabdymas turėtų būti panaikintas ir 
atitinkama valstybė narė vėl turėtų galėti 
naudotis lėšomis, kai tik ji įgyvendina 
reikiamus veiksmus;

Or. pt

Pagrindimas

Nutraukus BSP fondų mokėjimus ir įsipareigojimus ekonominiu požiūriu pažeidžiamoms 
šalims  būtų tik padidintas socialinis ir regioninis disbalansas bei nelygybė, o tai ypač didelį 
poveikį turėtų moterims.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 

(57) reikia nustatyti ribas, kiek šių išteklių 
galima skirti investicijoms į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą, ir patvirtinti 
objektyvius jų paskirstymo regionams ir 
valstybėms narėms kriterijus. Siekiant 
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paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės pajėgumą 
panaudoti tuos asignavimus. Be to, 
laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiems gyventojams, 
siekiant skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį 
ir darnų vystymąsi.

paskatinti būtiną spartesnę transporto ir 
energetikos infrastruktūros, taip pat 
informacinių ir ryšių technologijų plėtrą 
visoje Sąjungoje, turėtų būti nustatyta 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė. 
Valstybei narei skiriami metiniai fondų 
asignavimai ir iš Sanglaudos fondo 
Europos infrastruktūros tinklų priemonei, o 
po to – valstybei narei pervedami metiniai 
asignavimai turėtų būti skiriami laikantis 
viršutinės ribos, kuri būtų nustatoma 
atsižvelgiant į tos valstybės narės pajėgumą 
panaudoti tuos asignavimus. Be to, 
laikantis skurdo mažinimo pagrindinio 
tikslo, įgyvendinant paramos maisto 
produktais programą reikia daugiau 
dėmesio skirti skurstantiems gyventojams, 
siekiant skatinti Sąjungos socialinę įtrauktį 
ir darnų vystymąsi. Atsižvelgiant į tai, kad 
daugelyje šalių dėl ekonomikos krizės 
padaugėjo skurdo ir nepakankamos 
mitybos atvejų, o moterys yra ypač 
pažeidžiama grupė, siekiant patenkinti 
paramos maisto produktais poreikius, 
ESF asignavimus, palyginus su ankstesne 
finansine programa, reikėtų padidinti;

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje daugėja skurdo ir itin didelio skurdo atvejų, 
neužtenka pakoreguoti skiriamų procentinių dalinių nepadidinus bendro lėšų kiekio.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 

(67) siekiant užtikrinti, kad būtų galima 
gauti svarbią ir aktualią informaciją apie 
programų įgyvendinimą, valstybės narės 
turi nuolat teikti Komisijai svarbiausius 
duomenis. Norint išvengti papildomos 
naštos valstybėms narėms, šis reikalavimas 
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turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis;

turėtų apsiriboti nuolat renkamais 
duomenimis, perduodamais elektroninio 
keitimosi duomenimis priemonėmis. Jei 
įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį;

Or. pt

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei 
visuomenei, įskaitant aplinkosaugos 
partnerius, nevyriausybines organizacijas, 
ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir 
vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą, ypač moterų teisių 
organizacijomis.

Or. pt

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad rengiant ir įgyvendinant programas 
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
būtų įtraukiamas lyčių lygybės aspektas.

1. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad rengiant ir įgyvendinant programas 
būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė bei 
būtų įtraukiamas lyčių lygybės aspektas. 
Įgyvendinant programas turėtų būti 
siekiama panaikinti vyrų ir moterų 
diskriminaciją, ypač šeimos ir darbo 
aplinkoje. 

Or. pt
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės ir Komisija imasi 
tinkamų priemonių, kad programų rengimo 
ir įgyvendinimo etapais būtų užkirstas 
kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

2. Valstybės narės ir Komisija imasi 
tinkamų priemonių, kad programų rengimo 
ir įgyvendinimo etapais būtų užkirstas 
kelias diskriminacijai dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač nustatydamos kriterijus 
ir rodiklius ir atrinkdamos paramos 
gavėjus.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno BSP fondo parama teikiama 
šiems teminiams tikslams siekti, taip 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo:

Kiekvieno BSP fondo parama teikiama 
šiems teminiams tikslams siekti, taip 
prisidedant prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
įgyvendinimo ir skatinant vyrų ir moterų 
lygybę bei lyčių aspekto įtraukimą:

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) moterų teisių apsauga ir lyčių lygybės 
stiprinimas;
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu;

(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova 
su skurdu bei socialine nelygybe;

Or. pt

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystės sutartyje nustatoma: Partnerystės sutartyje nustatoma:
(a) tvarka, kuria užtikrinamas derėjimas su 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija, taip pat:

(a) tvarka, kuria užtikrinamas derėjimas su 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategija ir skatinama vyrų ir 
moterų lygybė bei lyčių aspekto 
įtraukimas, taip pat:

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) jei įmanoma, visi duomenys 
partnerystės sutartyje turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis išbrauktas. 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienoje programoje nustatoma 
strategija, kuria įgyvendinant programą 
prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos, 
laikantis Bendros strateginės programos ir 
partnerystės sutarties. Kiekvienoje 
programoje išdėstoma BSP fondų paramos 
veiksmingo ir suderinto įgyvendinimo 
tvarka ir nurodomi veiksmai, kuriais būtų 
mažinama paramos gavėjams tenkanti 
administracinė našta.

1. Kiekvienoje programoje nustatoma 
strategija, kuria įgyvendinant programą 
būtų prisidedama prie Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos ir 
skatinama vyrų ir moterų lygybė bei lyčių 
aspekto įtraukimas, laikantis Bendros 
strateginės programos ir partnerystės 
sutarties. Kiekvienoje programoje 
išdėstoma BSP fondų paramos veiksmingo 
ir suderinto įgyvendinimo tvarka ir 
nurodomi veiksmai, kuriais būtų mažinama 
paramos gavėjams tenkanti administracinė 
našta. Jei įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vykdoma visų pirma siekiant tikslų, 
kurie padės įveikti socialinę nelygybę ir 
skurdą bei skatinti vyrų ir moterų lygybę.

Or. pt

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis; 

(a) teritorijos ir gyventojų, kuriems 
taikoma strategija, apibrėžtis atsižvelgiant į 
susiskirstymą pagal lytį;

Or. pt

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, taip pat rezultatų 
rodiklių pokyčius ir pažangą siekiant 
kiekybinių tikslų bei veiklos rezultatų 
plane nustatytų orientyrų.

1. Stebėsenos komiteto posėdžiai šaukiami 
bent kartą per metus, per juos 
apžvelgiamas programos įgyvendinimas ir 
pažanga, padaryta siekiant jos tikslų. Tai 
atlikdamas jis atsižvelgia į finansinius 
duomenis, bendrus ir konkrečius 
programos rodiklius, ypač susijusius su 
lyčių klausimu, taip pat rezultatų rodiklių 
pokyčius ir pažangą siekiant kiekybinių 
tikslų bei veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų.
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Or. pt

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
taip pat informacija apie rezultatų rodiklių 
ir veiklos rezultatų plane nustatytų 
orientyrų pokyčius. Pateikti duomenys 
siejami su visiškai įgyvendintų veiksmų ir 
pasirinktų veiksmų rodiklių reikšmėmis. 
Ataskaitose taip pat nurodomi veiksmai, 
kurių imtasi ex ante sąlygoms įvykdyti, visi 
klausimai, turintys poveikio programos 
įgyvendinimui ir įgyvendintos taisomosios 
priemonės. 

2. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikiama informacija apie programos ir 
jos prioritetų įgyvendinimą – pateikiami 
finansiniai duomenys, bendri ir konkretūs 
programos rodikliai, kiekybiniai tikslai, 
ypač susiję su lyčių klausimu, taip pat 
informacija apie rezultatų rodiklių ir 
veiklos rezultatų plane nustatytų orientyrų 
pokyčius. Pateikti duomenys siejami su 
visiškai įgyvendintų veiksmų ir pasirinktų 
veiksmų rodiklių reikšmėmis. Ataskaitose 
taip pat nurodomi veiksmai, kurių imtasi 
ex ante sąlygoms įvykdyti, visi klausimai, 
turintys poveikio programos įgyvendinimui 
ir įgyvendintos taisomosios priemonės. Jei 
įmanoma, duomenys turėtų būti 
suskirstyti pagal lytį.

Or. pt

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

4. 2019 m. pateikiamoje metinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje ir galutinėje 
įgyvendinimo ataskaitoje dėl BSP fondų, 
be 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos ir 
įvertinimo, pateikiama informacija apie 
programos tikslų įgyvendinimo pažangą, 
apie jos indėlį siekiant įgyvendinti 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, taip pat apie jos indėlį į 
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strategijos ir ši pažanga įvertinama. vyrų ir moterų lygybę ir siekiant 
integruoti lyčių aspektą ir ši pažanga 
įvertinama.

Or. pt

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją, visų pirma pagal 
kiekvienos programos veiklos rezultatų 
plane nustatytus orientyrus ir klimato 
kaitos tikslams panaudotą paramą;

(b) pažanga, padaryta įgyvendinant 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją bei skatinant vyrų ir 
moterų lygybę ir lyčių aspekto 
integravimą, visų pirma pagal kiekvienos 
programos veiklos rezultatų plane 
nustatytus orientyrus ir klimato kaitos 
tikslams panaudotą paramą;

Or. pt

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą,
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo pažangą.

5. 2018 ir 2020 m. Komisija į savo metinę 
pažangos ataskaitą, kurią teikia pavasario 
Europos Vadovų Tarybai, įtraukia skyrių, 
kuriame apibendrina strateginę ataskaitą, 
visų pirma informaciją apie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimo, vyrų ir moterų 
lygybės skatinimo ir lyčių aspekto 
integravimo pažangą.

Or. pt
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos tikslus bei bendrąjį 
vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, kai 
tinkama.

1. Vertinant siekiama, kad programos būtų 
kokybiškiau rengiamos ir įgyvendinamos, 
taip pat kad būtų įvertintas jų efektyvumas, 
veiksmingumas ir poveikis. Programų 
poveikis vertinamas remiantis atitinkamų 
BSP fondų paskirtimi ir atsižvelgiant į 
Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos, vyrų ir moterų lygybės 
ir lyčių aspekto integravimo tikslus bei 
bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir nedarbą, 
kai tinkama. 

Or. pt

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros.

2. Valstybės narės suteikia išteklius, kurių 
reikia vertinimams atlikti, ir užtikrina, kad 
būtų nustatytos vertinimams reikalingų 
duomenų, įskaitant duomenis apie bendrus 
ir, kai tinkama, konkrečius programų 
rodiklius, parengimo ir surinkimo 
procedūros. Jei įmanoma, duomenys 
turėtų būti suskirstyti pagal lytį.

Or. pt
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) strategija, pagal kurią veiksmų 
programa prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, taip pat:

(a) strategija, pagal kurią veiksmų 
programa prisidedama prie Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos, vyrų ir moterų lygybės ir lyčių 
aspekto integravimo, taip pat:

Or. pt

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į 
marginalias bendruomenes, jei reikia, 
nurodant preliminarius finansinius 
asignavimus;

(d) indėlis į partnerystės sutartyje nurodytą 
integruotą strategiją, skirtą specifiniams 
geografinių vietovių, kurios yra labiausiai 
paveiktos skurdo, arba tikslinių grupių, 
kurios patiria didžiausią diskriminavimo 
arba atskirties riziką, poreikiams tenkinti, 
ypač didelį dėmesį atkreipiant į nuo 
visuomenės atskirtas bendruomenes ir 
moteris, kurios krizės metu tapo dar 
pažeidžiamesne grupe, jei reikia, nurodant 
preliminarius finansinius asignavimus;

Or. pt

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 3 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 

(ii) nurodomos konkrečios priemonės, kaip 
rengiant, planuojant ir įgyvendinant 
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veiksmų programą skatinti lygias 
galimybes, užkirsti kelią bet kokiai 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, ypač galimybių naudotis 
finansavimu srityje, atsižvelgiant į įvairių 
tikslinių rizikos grupių poreikius ir ypač į 
poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims;

veiksmų programą, taip pat nustatant 
kriterijus ir rodiklius ir atrenkant 
paramos gavėjus skatinti lygias galimybes, 
užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl 
lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, ypač galimybių 
naudotis finansavimu srityje, atsižvelgiant į 
įvairių tikslinių rizikos grupių poreikius ir 
ypač į poreikį daugiau galimybių suteikti 
neįgaliems asmenims; 

Or. pt

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, atsižvelgiant į 
konkrečias spragas, kurias reikia pašalinti;

(1) prioritetinės krypties svarbą Sąjungos 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategijos įgyvendinimui, taip pat vyrų ir 
moterų lygybei ir lyčių aspekto 
integravimui, atsižvelgiant į konkrečias 
spragas, kurias reikia pašalinti;

Or. pt


