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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
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 metodus
(vienkartinės sumos ir fiksuoto dydžio 
finansavimas), ypač įgyvendinant judumo 
programas. Mikrofinansų teikėjams 
programa turėtų tapti bendra platforma
teikiant mikrokreditus, ugdant gebėjimus, 
tobulinant ir atnaujinant technologijas 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 būtų
skiriama lėšų;

Or. pt

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, 
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su kuriomis susiduria, ypač kliūtis, atsirandančias dėl pramonės, gamybos ir paskirstymo 
sektorių koncentravimo ir monopolizavimo. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal Sutarties 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
darbuotojų judėjimo laisvės. EURES 
tinklas turėtų gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį darbuotojų 
judumą tarp valstybių, didindamas darbo 
rinkos skaidrumą, užtikrindamas, kad 
laisvos darbo vietos būtų užimtos, o darbo 
prašymai patenkinti, ir remdamas 
įdarbinimo, profesinio orientavimo ir 
konsultavimo paslaugas nacionaliniu bei 
tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip jis padėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

(11) pagal Sutarties 45 ir 46 straipsnius 
Reglamente (ES) Nr. 492/2011 priimtos 
nuostatos, kuriomis, užtikrinant glaudų 
valstybių narių bendradarbiavimą 
tarpusavyje ir su Komisija, siekiama 
savanoriško darbuotojų judėjimo laisvės, o 
ne judėjimo, nulemto nedarbo ar kitų 
socialinių problemų. EURES tinklas turėtų 
gerinti darbo rinkų veikimą, 
palengvindamas geografinį darbuotojų 
judumą tarp valstybių, didindamas darbo 
rinkos skaidrumą, užtikrindamas, kad 
laisvos darbo vietos būtų užimtos, o darbo 
prašymai patenkinti, ir remdamas 
įdarbinimo, profesinio orientavimo ir 
konsultavimo paslaugas nacionaliniu bei 
tarpvalstybiniu lygmenimis. Taip jis padėtų 
siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų;

Or. pt

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad darbuotojų laisvas judėjimas būtų pasirenkama galimybė, o ne nulemta 
nedarbo ar kitų socialinių problemų.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
14 konstatuojamoji dalis
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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. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“; Taip pat svarbu 
užtikrinti, kad suteikiamas kreditas būtų 
pakankamas su technologiniu 
atnaujinimu ir tobulinimu susijusioms 
išlaidoms padengti ir labai mažų, mažųjų 
ir vidutinių įmonių likvidumui ir 
savarankiškumui apsaugoti.

Or. pt

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, nes svarbu užtikrinti labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
likvidumą ir savarankiškumą. 

Pakeitimas 4

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 
nuolat stebėti ir vertinti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Or. pt

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti pagrindinių Sąjungos ir 
nacionalinės politikos formuotojų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių atsakomybę už 
Sąjungos užimtumo, socialinių ir darbo
sąlygų tikslų įgyvendinimą siekiant, kad 
Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis 
būtų imamasi konkrečių ir koordinuotų 
veiksmų;

a) skatinti Sąjungos ir nacionalinės 
politikos formuotojus ir kitas 
suinteresuotąsias šalis kurti strategijas, 
kurias taikant didėtų užimtumas, būtų 
saugomos socialinės ir darbo teisės
siekiant, kad Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis būtų imamasi konkrečių ir 
koordinuotų veiksmų;

Or. pt

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 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, prieinamų ir veiksmingų viešosios
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir palengvinti politikos 
reformas;

Or. pt
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 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) užtikrinti darbuotojų geografinį 
judumą, kurį lemtų ne nedarbas ar kitos 
socialinės problemos, taip pat didinti 
galimybes įsidarbinti suteikiant visiems 
prieinamas socialines ir darbo teises;

Or. pt

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad darbuotojų laisvas judėjimas būtų pasirenkama galimybė, o ne nulemta 
nedarbo ar kitų socialinių problemų.

Pakeitimas 8

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.

Or. pt

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pt

Pakeitimas 10

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;

Or. pt

Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 2 dalies c  punkto pakeitimą.

Pakeitimas 11

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.

Or. pt

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.
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