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PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone 
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos 
priežiūros lūkesčiams tenkinti. 
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos atitinkamų politikos sričių 
socialinės inovacijos viešajame, 
privačiajame ir trečiajame sektoriuose. 
Programa visų pirma turėtų padėti, imantis 
socialinio eksperimentavimo, nustatyti, 
vertinti ir plėtoti novatoriškus sprendimus 
bei praktiką siekiant teikti veiksmingesnę 
pagalbą valstybėms narėms, 
pertvarkančioms savo darbo rinkas ir 
socialinės apsaugos politiką. Be to, 
programa turėtų būti skatinama tarptautinė 
viešojo, privačiojo ir trečiojo sektoriaus 
subjektų partnerystė bei tinklai ir remiamas 
jų dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant 
naujus metodus būtiniausiems socialiniams 
poreikiams tenkinti ir socialinėms 
problemoms spręsti;

(4) pagal pavyzdines iniciatyvas „Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi 
planą“ ir „Inovacijų sąjungą“ socialinės 
inovacijos laikomos veiksminga priemone 
socialiniams uždaviniams, atsiradusiems 
dėl senėjančios visuomenės, skurdo, 
nedarbo, naujų darbo ir gyvensenos 
modelių, spręsti ir piliečių socialinio 
teisingumo, švietimo bei sveikatos 
priežiūros lūkesčiams tenkinti. 
Atsižvelgiant į regionų ir vietos valdžios 
institucijų vaidmenį, programa turėtų būti 
skatinamos atitinkamų politikos sričių 
socialinės inovacijos viešajame, 
privačiajame ir trečiajame sektoriuose. 
Programa visų pirma turėtų padėti, imantis 
socialinio eksperimentavimo, nustatyti, 
analizuoti ir plėtoti novatoriškus 
sprendimus bei praktiką siekiant teikti 
veiksmingesnę pagalbą valstybėms narėms, 
pertvarkančioms savo darbo rinkas, įmonių 
politiką ir socialinės apsaugos politiką. Be 
to, programa turėtų būti skatinama 
tarptautinė viešojo, privačiojo ir trečiojo 
sektoriaus subjektų partnerystė bei tinklai 
ir remiamas jų dalyvavimas kuriant ir 
įgyvendinant naujus metodus 
būtiniausiems socialiniams poreikiams 
tenkinti ir socialinėms problemoms spręsti;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal strategiją „Europa 2020“,
programa turėtų būti nuosekliai siekiama 
skatinti užimtumą ir kovoti su socialine 
atskirtimi ir skurdu. Reikėtų racionalizuoti 
ir supaprastinti jos įgyvendinimą, 
pirmiausia nustatant bendrų nuostatų 
rinkinį, inter alia, bendruosius tikslus, 
veiksmų tipologiją, stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimus. Pagal programą didžiausią 
dėmesį taip pat reikėtų skirti dideliems 
projektams, turintiems aiškios papildomos 
naudos ES, kad būtų pasiekta kritinė masė 
ir sumažinta administracinė našta tiek 
paramos gavėjams, tiek Komisijai. Be to, 
reikėtų plačiau taikyti supaprastintus 
išlaidų metodus (vienkartinės sumos ir 
fiksuoto dydžio finansavimas), ypač 
įgyvendinant judumo programas.
Mikrofinansų teikėjams programa turėtų 
būti vienas langelis finansuojant
mikrokreditus, skatinant gebėjimus ir 
teikiant techninę pagalbą. Galiausiai, 
programa turėtų garantuoti tam tikrą 
biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet 
skiriama lėšų;

(5) programa turėtų būti nuosekliai 
siekiama skatinti užimtumą ir kovoti su 
socialine atskirtimi ir skurdu. Reikėtų 
racionalizuoti ir supaprastinti jos 
įgyvendinimą, pirmiausia nustatant bendrų 
nuostatų rinkinį, inter alia, bendruosius 
tikslus, veiksmų tipologiją, stebėsenos ir 
vertinimo reikalavimus. Pagal programą 
didžiausią dėmesį taip pat reikėtų skirti 
dideliems projektams, turintiems aiškios 
papildomos naudos ES, kad būtų pasiekta 
kritinė masė ir sumažinta administracinė 
našta tiek paramos gavėjams, tiek 
Komisijai. Be to, reikėtų plačiau taikyti 
supaprastintus išlaidų nustatymo metodus 
(vienkartinės sumos ir fiksuoto dydžio 
finansavimas), ypač įgyvendinant judumo 
programas. Mikrofinansų teikėjams 
programa turėtų užtikrinti vieno langelio 
principo taikymą skatinant gebėjimus,
technologinius patobulinimus ir
modernizavimą, teikiant techninę pagalbą.
Galiausiai, programa turėtų garantuoti tam 
tikrą biudžetinį lankstumą, kad būtų galima 
reaguoti į politinius prioritetus. Tam turėtų 
būti sudarytas rezervas, į kurį kasmet būtų 
skiriama lėšų;

Pagrindimas

Labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimas turėtų būti toks, kad suteiktų joms 
galimybę technologiškai atsinaujinti ir tobulėti. Tuomet jos galėtų įveikti sunkumus ir kliūtis, 
su kuriomis susiduria, ypač kliūtis, atsirandančias dėl pramonės, gamybos ir paskirstymo 
sektorių koncentravimo ir monopolizavimo. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) būtina konsoliduoti socialinius
bendrosios rinkos aspektus.  Atsižvelgiant 
į poreikį didinti pasitikėjimą bendrąja 
rinka ir laisvą paslaugų judėjimą paisant 
darbuotojų teisių, būtina užtikrinti 
vienodas darbuotojų ir verslininkų teises į 
judėjimo Sąjungos teritorijoje laisvę;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) EURES tinklo veiklos sritį reikėtų 
išplėsti, kad jis Sąjungos lygmeniu rengtų 
ir remtų specializuotas judumo programas, 
siekdamas užpildyti laisvas darbo vietas 
ten, kur nustatytas darbuotojų trūkumas. 
Tokia programa pagal Sutarties 47 
straipsnį turėtų palengvinti jaunų 
darbuotojų judumą;

(12) EURES tinklo veiklos sritį reikėtų 
išplėsti, kad jis Sąjungos lygmeniu rengtų 
ir remtų specializuotas judumo programas, 
siekdamas užpildyti laisvas darbo vietas 
ten, kur nustatytas darbuotojų trūkumas. 
Atsižvelgiant į didelį jaunimo nedarbą ir į 
Sutarties 47 straipsnį tokia programa visų 
pirma turėtų palengvinti jaunų darbuotojų 
judumą Sąjungoje;

Pakeitimas 5

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, 

(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, 
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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“;

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“. Taip pat svarbu, kad 
siūlomos paskolos būtų lankstesnės 
teikiant jas per nebankines įstaigas ir kad 
jų pakaktų technologijų modernizavimo ir 
patobulinimų, kurių reikia labai mažų, 
mažųjų ir vidutinių įmonių likvidumui ir 
nepriklausomumui užtikrinti, išlaidoms 
padengti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) socialiniai eksperimentai –
eksperimentai, kuriais siekiama 
patenkinti socialinius poreikius taikant 
novatoriškas priemones. Jie vykdomi 
apibrėžtomis aplinkybėmis, suteikia 
galimybę stebėti bei vertinti ir taip 
sumažinti socialines išlaidas bei 
investicijų riziką.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
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Sąjungos užimtumo bei socialinės politikos 
ir darbo sąlygas reglamentuojančių teisės 
aktų rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas 
bei vertinimas ir skatinamas įrodymais 
pagrįstas politikos formavimas bei 
inovacijos;

Sąjungos užimtumo bei socialinės politikos 
ir darbo sąlygas reglamentuojančių teisės 
aktų rengimas, įgyvendinimas, stebėjimas 
bei vertinimas ir skatinamas įrodymais 
pagrįstas politikos formavimas bei 
inovacijos. Ja dėmesys telkiamas į bendrų 
Europos Sąjungos strategijų kūrimą, kad 
jos iš tikrųjų padėtų didinti užimtumą ir 
tobulinti socialinę politiką bei gerinti 
darbo sąlygas Europoje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, ir 
socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią verslininkams, ypač 
labiausiai atskirtiems nuo darbo rinkoms, ir 
socialinėms įmonėms, visų pirma, 
kooperatyvams, savidraudos įmonėms ir 
labai mažoms įmonėms, padedama gauti 
finansavimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

(b) skatinant gerą valdymą, abipusį 
mokymąsi ir socialines inovacijas remti 
tinkamų, lankstesnių ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti;

(d) konsoliduoti bendrąją rinką, kuriant 
atviras ir visiems prieinamas Sąjungos 
darbo rinkas skatinti geografinį darbuotojų 
judumą ir didinti galimybes įsidarbinti, 
atsižvelgiant į darbuotojų judėjimo laisvę 
bei teises ir jas užtikrinant visoje 
Sąjungoje;

Pakeitimas 11

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, taip pat gerinant socialinių 
įmonių finansavimo galimybes skatinti 
užimtumą ir socialinę įtrauktį, kad jos 
galėtų pagerinti likvidumą ir sustiprinti 
savarankiškumą.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) skatinti kurti kokybiškas padoraus 
darbo vietas, numatyti ir plėtoti naujus 
įgūdžius, kurių reikės užimant šias naujas 
darbo vietas, susieti užimtumo ir socialinę 
politiką su pramonės ir struktūrine 
politika, kurią įgyvendinant siekiama 
pereiti prie mažai anglies dioksido į 
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aplinką išskiriančių technologijų ir 
išteklius tausojančios ekonomikos.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
17 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

(a) „Progress“ krypčiai – 50 proc.; bent 
17 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialiniams eksperimentams, kaip
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 2 dalies c  punkto pakeitimą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 20 proc.

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 30 proc.

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduriama kuriant labai mažą, mažąją ar vidutinę 
įmonę, yra ta, kad sunku gauti finansavimą. Todėl siūlome stiprinti mikrofinansų kryptį.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, Komisija gali naudotis 
1 pastraipoje nurodytais asignavimais 
techninės ir (arba) administracinės paramos 
išlaidoms finansuoti, visų pirma 
susijusioms su auditu, vertimo 
užsakomosiomis paslaugomis, ekspertų 
susirinkimais bei informavimo ir 
komunikacijos veikla.

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, Komisija gali naudotis 
1 pastraipoje nurodytais asignavimais 
techninės ir (arba) administracinės paramos 
išlaidoms finansuoti, visų pirma 
susijusioms su auditu, vertimo raštu 
užsakomosiomis paslaugomis, ekspertų 
susirinkimais bei informavimo ir 
komunikacijos veikla, ir taip užtikrinti 
geresnę išlaidų kontrolę.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vertinimai ir poveikio vertinimai; (c) nepriklausomi vertinimai ir poveikio 
vertinimai;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gerosios praktikos, novatoriškų metodų 
ir patirties mainai bei sklaida, tarpusavio 
vertinimai, bendrų kriterijų nustatymas ir 
abipusis mokymasis Europos lygmeniu;

(a) gerosios praktikos, novatoriškų metodų 
ir patirties mainai, jų nustatymas bei 
sklaida, tarpusavio vertinimai, bendrų 
kriterijų nustatymas ir abipusis mokymasis 
Europos lygmeniu;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Tarybai pirmininkaujančios valstybės 
narės organizuojami renginiai, 

(b) svarbūs Tarybai pirmininkaujančios 
valstybės narės organizuojami renginiai, 



AD\901422LT.doc 11/17 PE483.686v02-00

LT

konferencijos ir seminarai; konferencijos ir seminarai, jei jie tinkamai 
pagrįsti;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) nacionalinių pareigūnų darbo grupių 
organizavimas Sąjungos teisės 
įgyvendinimui stebėti;

(c) nacionalinių pareigūnų darbo grupių 
organizavimas tinkamam Sąjungos teisės 
įgyvendinimui stebėti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Europos lygmens tinklų kūrimas, tame 
procese dalyvaujant kompetentingoms 
įstaigoms ir nacionalinėms, regioninėms 
bei vietos valdžios ir užimtumo 
institucijoms;

(d) Europos lygmens tinklų kūrimas, tame 
procese dalyvaujant kompetentingoms 
įstaigoms ir kitiems susijusiems 
suinteresuotiesiems subjektams,
nacionalinėms, regioninėms bei vietos 
valdžios ir užimtumo institucijoms;

Pakeitimas 21

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 

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 
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ekonominė politika, ir ją papildytų. ekonominė politika, taip pat vidaus rinkos 
poreikiai, taip sustiprinant tinkamą jos 
veikimą, ir ją papildytų.

Pakeitimas 22

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 teikia metines stebėjimo 
ataskaitas. Tokiose ataskaitose išdėstomi 
programos rezultatai ir aprašoma, kaip jos 
veikloje atsižvelgta į lyčių lygybės ir kovos 
su diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
klausimus. Siekiant didesnio skaidrumo, ši 
ataskaita skelbiama ir ja leidžiama 
naudotis visuomenei.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant įvertinti programos tikslų 
įgyvendinimo pažangą, nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai, ir 
įvertinti Sąjungos papildomą naudą, iki 
2017 m. pabaigos atliekamas programos 
laikotarpio vidurio vertinimas.

1. Siekiant įvertinti programos tikslų 
įgyvendinimo pažangą, nustatyti, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai, ir 
įvertinti Sąjungos papildomą naudą, iki 
2017 m. pabaigos atliekamas programos 
laikotarpio vidurio vertinimas. Atlikus šį 
vertinimą ataskaita perduodama Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Siekiant didesnio 
skaidrumo, ši ataskaita skelbiama ir ja 
leidžiama naudotis visuomenei.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per dvejus metus nuo programos 
užbaigimo Komisija atlieka ex post 
vertinimą, kurio metu įvertina jos poveikį 
ir Sąjungos papildomą naudą, ir pateikia 
šio vertinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui.

2. Per vienus metus nuo programos 
užbaigimo Komisija atlieka ex post 
vertinimą, kurio metu įvertina jos poveikį 
ir Sąjungos papildomą naudą, ir pateikia 
šio vertinimo ataskaitą Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui. Atlikusi įvertinimą, ne vėliau 
kaip praėjus dviem metams nuo 
programos pabaigos Komisija gali 
rekomenduoti ją tęsti. Siekiant didesnio 
skaidrumo, ši ataskaita skelbiama ir ja 
leidžiama naudotis visuomenei.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio ir 
tarptautinio lygmens dialogą apie Sąjungos 
užimtumo bei socialinę politiką ir darbo 
sąlygas reglamentuojančius teisės aktus;

(b) siekiant padėti valstybėms narėms 
formuoti politiką ir tinkamai įgyvendinti 
Sąjungos teisės aktus, palengvinti 
veiksmingą ir įtraukų dalijimąsi 
informacija, abipusį mokymąsi ir Sąjungos, 
nacionalinio ir tarptautinio lygmens 
dialogą apie Sąjungos užimtumo bei 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojančius teisės aktus;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio d a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) sukurti bendras Europos Sąjungos 
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strategijas siekiant iš tiesų pagerinti 
užimtumo bei socialinę politiką ir darbo 
sąlygas Europoje.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) socialiniai partneriai; (d) socialiniai partneriai ir susiję verslo 
interesai;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
16straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali bendradarbiauti su 
programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis. Tokių trečiųjų šalių 
atstovai gali dalyvauti bendrus interesus 
atitinkančiuose renginiuose (kaip antai 
konferencijose, praktiniuose užsiėmimuose 
ir seminaruose) programoje 
dalyvaujančiose valstybėse ir jų 
dalyvavimo išlaidos gali būti padengiamos
programos lėšomis.

4. Komisija gali bendradarbiauti su 
programoje nedalyvaujančiomis 
trečiosiomis šalimis. Tokių trečiųjų šalių 
atstovai gali dalyvauti bendrus interesus 
atitinkančiuose renginiuose (kaip antai 
konferencijose, praktiniuose užsiėmimuose 
ir seminaruose) programoje 
dalyvaujančiose valstybėse ir jų 
dalyvavimo išlaidos gali būti bendrai 
finansuojamos programos lėšomis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) metiniai darbo planai, įskaitant paramos 
gavėjų atrankos pagal kvietimus teikti 
paraiškas kriterijus.

(b) metiniai darbo planai, įskaitant paramos 
gavėjų atrankos pagal kvietimus teikti 
paraiškas kriterijus. Nustatant paramos 
gavėjų atrankos kriterijus turėtų būti 
atsižvelgiama į vidaus rinkos poreikius.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) laiku pateikti išsamią informaciją 
apie teisės aktus ir įdarbinimo sąlygas 
kitoje valstybėje narėje norintiems dirbti 
asmenims.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos, siekdamos, kad parama 
pasiektų galutinius jos gavėjus ir kad 
steigiamos labai mažos įmonės būtų 
konkurencingos ir perspektyvios, glaudžiai 
bendradarbiauja su organizacijomis, kurios 
atstovauja mikrokreditų galutinių gavėjų 
interesams, ir su organizacijomis, kurios 
tiems galutiniams gavėjams siūlo kuravimo 
ir mokymo programas, ypač su tomis, 
kurias remia ESF.

2. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos, siekdamos, kad parama 
pasiektų galutinius jos gavėjus ir kad 
steigiamos labai mažos įmonės būtų 
konkurencingos ir perspektyvios, glaudžiai 
bendradarbiauja su organizacijomis, kurios 
atstovauja mikrokreditų galutinių gavėjų 
interesams, ir su organizacijomis, kurios 
tiems galutiniams gavėjams siūlo kuravimo 
ir mokymo programas, ypač su tomis, 
kurias remia ESF. Minėtose mokymo 
programose turėtų būti atsižvelgiama į 
vidaus rinkos poreikius.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 
tinka, fondų valdytojai Komisijai nusiunčia 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 

1. Tarptautinės finansų įstaigos ir, kai 
tinka, fondų valdytojai Komisijai nusiunčia 
metines įgyvendinimo ataskaitas, kuriose 
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aprašo remiamą veiklą, jos finansinį 
įgyvendinimą, lėšų ir investicijų 
paskirstymą bei prieinamumą pagal 
sektorius ir gavėjų rūšis, priimtas arba 
atmestas paraiškas ir atitinkamų viešųjų ir 
privačių organizacijų sudarytas sutartis, 
finansuotus veiksmus ir rezultatus, 
įskaitant socialinį poveikį, sukurtas darbo 
vietas ir paramos įmonėms tvarumą.

aprašo remiamą veiklą, jos finansinį 
įgyvendinimą, lėšų ir investicijų 
paskirstymą pagal valstybes nares bei 
prieinamumą pagal sektorius ir gavėjų 
rūšis, priimtas arba atmestas paraiškas ir 
atitinkamų viešųjų ir privačių organizacijų 
sudarytas sutartis, finansuotus veiksmus ir 
rezultatus, įskaitant socialinį poveikį, 
sukurtas darbo vietas ir paramos įmonėms 
tvarumą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikta informacija remiamasi rengiant 13 
straipsnyje nurodytas dvejų metų stebėjimo 
ataskaitas. Į tokias stebėjimo ataskaitas 
įtraukiamos Sprendimo Nr. 283/2010/ES 8 
straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės 
ataskaitos.

2. Šiose metinėse įgyvendinimo ataskaitose 
pateikta informacija remiamasi rengiant 13 
straipsnyje nurodytas metines stebėjimo 
ataskaitas. Į tokias stebėjimo ataskaitas 
įtraukiamos Sprendimo Nr. 283/2010/ES 8 
straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės 
ataskaitos.
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