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PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama aktyvios įtraukties politika, 
atsižvelgiant į Sutarties 162 straipsnyje 
ESF nustatytas užduotis; taip turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir 
teritorinė sanglauda pagal Sutarties 174 
straipsnį. Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF 
turėtų atsižvelgti į reikalavimus, susijusius 
su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga; 

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, remiamas tvarių 
ir kokybiškų darbo vietų kūrimas, 
remiama darbuotojų integracija į darbo 
rinką ir jų prisitaikymas prie rinkos 
pokyčių, skatinamas švietimas ir 
mokymasis visą gyvenimą, plėtojama 
aktyvios įtraukties politika, atsižvelgiant į 
SESV 162 straipsnyje ESF nustatytas 
užduotis. Taip ESF turėtų prisidėti prie
ekonominės, socialinės ir teritorinės
sanglaudos didinimo pagal SESV 174, 349
straipsnius ir 355 straipsnio 1 dalį. Pagal 
Sutarties 9 straipsnį ESF, apibrėždamas ir 
vykdydamas savo politiką ir veiksmus,
turėtų atsižvelgti į reikalavimus, susijusius 
su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi ir skurdu, aukšto lygio 
švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos 
apsauga; 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, kintančių 
technologijų ir vis labiau senėjančios darbo 
jėgos bei didėjančio įgūdžių ir darbo vietų 
trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
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regionuose Europos Sąjungai kyla 
struktūrinių sunkumų. Sunkumai dar 
padidėjo kilus ekonomikos ir finansų krizei, 
dėl kurios išaugo nedarbas, ypač jaunimo ir 
kitų pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, 
migrantų. ESF turėtų siekti skatinti 
užimtumą ir remti darbo jėgos judumą, 
investuoti į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi 
visą gyvenimą, skatinti socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu. Skatindamas geresnį darbo 
rinkų veikimą užtikrinant didesnį
tarptautinį geografinį darbuotojų judumą, 
ESF visų pirma turėtų remti Europos 
užimtumo tarnybų (EURES) veiklą, susijusią 
su darbuotojų samdymu, informavimu, 
konsultavimu bei orientavimu nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu mastu;

tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių ir 
demografinių sunkumų. Sunkumai dar 
padidėjo kilus ekonomikos ir finansų 
krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, ypač 
jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, 
pavyzdžiui, migrantų. ESF turėtų siekti 
kurti ir skatinti tvarų ir aukštos kokybės
užimtumą ir remti darbo jėgos judumą, 
investuoti į formalųjį ir neformalųjį
švietimą, mokslinius tyrimus, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą, skatinti 
socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu ir 
diskriminacija. Skatindamas integracinį
darbo rinkų veikimą sudarant geresnes 
sąlygas didesniam geografiniam ir 
profesiniam darbuotojų judumui 
valstybėse narėse ir tarpvalstybiniu 
mastu, ESF turėtų remti Europos 
užimtumo tarnybų (EURES) veiklą, 
susijusią su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir 
tarpvalstybiniu mastu, kad jos, 
bendradarbiaudamos su viešosiomis ir 
privačiomis įstaigomis, atliktų aktyvesnį 
vaidmenį nustatant įsidarbinimo 
galimybes;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) be šių prioritetų mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir valstybėse 
narėse ekonomikos augimui ir užimtumui 
paskatinti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą ir stiprinti 
institucinius suinteresuotųjų subjektų, 
teikiančių paslaugas užimtumo, švietimo ir 
socialinės politikos srityse, gebėjimus;

(5) be šių prioritetų visuose regionuose ir 
valstybėse narėse ekonomikos augimui 
didinti ir užimtumui paskatinti reikėtų 
didinti viešojo administravimo 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis
veiksmingumą ir gebėjimus aktyviai veikti
ir stiprinti institucinius suinteresuotųjų 
subjektų, teikiančių paslaugas užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse, 
gebėjimus;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kartu labai svarbu remti Europos
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 
sunkumais, tokiais kaip žiniomis grįsta 
ekonomika, skaitmeninė darbotvarkė, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ir efektyviai energiją 
vartojančios ekonomikos. Siekdamas 
svarbiausių teminių tikslų ESF turėtų 
padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje srityje 
ESF turėtų padėti darbuotojams pereiti prie 
ekologiškesnių įgūdžių ir darbo vietų, visų 
pirma energijos vartojimo efektyvumo, 
atsinaujinančiosios energijos ir darniojo 
transporto sektoriuose, atsižvelgiant į tai, 
kad Sąjunga ketina su klimato aspekto 
integravimu susijusią ES biudžeto dalį 
padidinti bent iki 20 proc., lėšas perimant 
iš įvairių politikos krypčių;

(6) kartu labai svarbu remti įvairių įmonių 
rūšių, ypač labai mažų įmonių, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, socialinių ir socialinės 
ekonomikos įmonių kūrimą, plėtotę ir 
konkurencingumą siekiant kurti tvarias ir 
kokybiškas darbo vietas bei užtikrinti, kad 
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti prie kintančių socialinių 
ir ekonominių sąlygų ir susidoroti su 
naujais sunkumais, tokiais kaip žiniomis 
grįsta ekonomika, skaitmeninė 
darbotvarkė, perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir efektyviai 
energiją vartojančios ekonomikos. 
Siekdamas svarbiausių teminių tikslų ESF 
turėtų padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje 
srityje ESF turėtų padėti darbuotojams 
pereiti prie ekologiškesnių įgūdžių ir darbo 
vietų, visų pirma energijos vartojimo 
efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos 
ir darniojo transporto sektoriuose, 
atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga ketina su 
klimato aspekto integravimu susijusią ES 
biudžeto dalį padidinti bent iki 20 proc., 
lėšas perimant iš įvairių politikos krypčių;

Pakeitimas 5

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 

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą su užimtumu, švietimu, socialine 
įtrauktimi, kova su skurdu ir institucinių 
gebėjimų stiprinimu susijusiems Europos 
Sąjungos prioritetams pasiekti, turėtų 
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atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;

prisidėti įgyvendinant strategiją „Europa 
2020“, ir turi būti skiriamas tinkamas 
finansavimas šiems tikslams pasiekti. 
Pirmiausia ESF turėtų padidinti paramą 
aktyviai ir veiksmingai kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį. Tačiau lėšos 
pagal temas turėtų būti telkiamos 
lanksčiai, kad ESF intervencines 
priemones būtų galima pritaikyti prie 
konkrečių valstybių narių ir regionų 
poreikių;

Pagrindimas

ESF turėtų prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo, vykdant keturis nustatytus 
ESF teminius tikslus.
Komisijos pasiūlytas lėšų telkimas pagal temas turėtų būti lankstus, kad ESF intervencinės 
priemonės galėtų būti pritaikytos prie kiekvienos valstybės ir kiekvieno regiono poreikių ir 
taip būtų užtikrintas veiksmingesnis lėšų panaudojimas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės ragintų
socialinius partnerius ir nevyriausybines 
organizacijas dalyvauti įgyvendinant ESF 
lėšomis remiamą veiklą;

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių partnerystė, ypač vietos ir 
regioninių valdžios institucijų, socialinių 
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų 
dalyvavimas. Todėl būtina, kad valstybės 
narės įtrauktų vietos ir regionines valdžios 
institucijas, socialinius partnerius ir 
nevyriausybines organizacijas ir joms 
padėtų, prireikus taikant gebėjimų 
ugdymo priemones, kuriant ir
įgyvendinant ESF lėšomis remiamas 
programas.
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Pagrindimas

Rengiant ir įgyvendinant ESF programas taip pat turėtų dalyvauti vietos ir regioninės 
valdžios institucijos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) atsižvelgiant į tai, kad, siekiant 
užtikrinti užimtumą ir socialinę 
sanglaudą, reikia integruoto ir 
visapusiško požiūrio, ESF turėtų remti 
tarpsektorinių, tarpvalstybinių ir 
teritorinių partnerysčių ir jų programų 
kūrimą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) valstybės narės ir Komisija turėtų
užtikrinti, kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 8 
straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad svarbu į 
visas programas įtraukti lyčių aspektą, 
kartu užtikrinant, kad būtų imamasi 
konkrečių veiksmų lyčių lygybei pasiekti;

(10) valstybės narės ir Komisija užtikrina, 
kad įgyvendinant ESF lėšomis 
finansuojamus prioritetus būtų skatinama 
moterų ir vyrų lygybė pagal Sutarties 8 
straipsnį. Iš vertinimų matyti, kad svarbu į 
visas programų dalis, įskaitant laiku ir 
nuosekliai atliekamą rengimą, 
įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą,
įtraukti lyčių aspektą, kartu užtikrinant, kad 
būtų imamasi konkrečių veiksmų lyčių 
lygybei pasiekti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į tai, kad socialinė 
inovacija yra įvairių programų tema, 
reikėtų imtis priemonių, kad būtų išvengta 
tų pačių veiksmų ir iniciatyvų dubliavimo 
ar pakartotinio finansavimo. Be to, 
kadangi kai kurie pagal ESF pagal 
pasidalijamojo valdymo principą vykdomi 
veiksmai iš dalies sutampa su Socialinių 
pokyčių ir inovacijų programos veiksmais, 
kurie valdomi tiesiogiai, reikėtų nustatyti 
priemones, kuriomis būtų užtikrinama, 
jog pagal skirtingus valdymo principus 
vykdomi veiksmai nebūtų dubliuojami ar 
pakartotinai finansuojami;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, 
būtina sutelkti regionų ir vietos 
suinteresuotuosius subjektus. Regionų ir 
vietos valdžios institucijos, miestai, 
socialiniai partneriai ir nevyriausybinės 
organizacijos galėtų aktyviau dalyvauti 
vykdant programas, jei būtų propaguojami 
ir įgyvendinami teritoriniai paktai, vietos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvos, bendruomenių inicijuojamos 
vietos plėtros strategijos ir tvarios miestų 
plėtros strategijos;

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, 
būtinas regionų ir vietos suinteresuotųjų 
subjektų aktyvus dalyvavimas. Taikant 
daugiapakopio valdymo principą, tos
regionų ir vietos valdžios institucijos, 
miestai, socialiniai partneriai ir 
nevyriausybinės organizacijos, kurios 
atstovauja atitinkamam teritoriniam 
lygmeniui, galėtų aktyviau ir veiksmingiau
dalyvauti rengiant, stebint, vykdant
programas ir joms vadovaujant pagal 
partnerystes, jei būtų propaguojami ir 
įgyvendinami teritoriniai paktai, vietos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvos, bendruomenių inicijuojamos 
vietos plėtros strategijos ir tvarios miestų 
plėtros strategijos;

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų 
remiami, pavyzdžiui, studentai, darbo vietų 
kūrimas, darbuotojų judumas, socialinė 
įtrauktis ir socialinis verslumas;

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų 
remiami, pavyzdžiui, studentai, pagyvenę 
žmonės, darbo vietų kūrimas, darbuotojų 
judumas, nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų socialinė įtrauktis ir socialinis 
verslumas. Tai turėtų padėti didinti 
veiksmų efektyvumą ir užbaigti kitų ES 
priemonių, pvz., Socialinių pokyčių ir 
inovacijų programos, EGF ir ERPF, 
veiksmus. Vis dėlto dotacijų teikimas 
turėtų būti išsaugotas kaip galimybė
naudotis finansavimo deriniu, geriausiai 
atitinkančiu nacionalinius, regioninius ir 
vietos poreikius;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie pokyčių, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą,
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą 
su skurdu, taip padėdamas siekti su 
didesne ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį, 
darbo vietų kūrimą ir prisideda prie darbo 
kokybės gerinimo, remia geografinį ir 
profesinį darbuotojų judumą, palengvina jų 
prisitaikymą prie darbo rinkos pokyčių ir 
raidos, inter alia, pokyčių, susijusių su 
įmonėmis ir gamybos sistemomis, skatina 
aukštą jų profesinio švietimo ir mokymo 
lygį. Be to, ESF padeda stiprinti 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą Sąjungoje, kovoti su skurdu ir 
socialine atskirtimi, užtikrinti lyčių 
lygybę, lygias galimybes ir 
nediskriminavimą ir skatina jaunimo 
užimtumą. Svarbiausias principas vykdant 
visus ESF veiksmus – socialinės 
nelygybės ir užimtumo skirtumų šalinimas 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
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lygmenimis.

Pagrindimas

Į ESF tikslus turėtų būti įtrauktas kokybiškų darbo vietų kūrimas ir darbuotojų prisitaikymas 
prie technologinių ir darbo rinkos pokyčių. Panaudojant ESF taip pat turi būti užtikrinta lyčių 
lygybė. 
Taip pat labai svarbu kaip svarbiausią ESF veiksmų principą aiškiai nurodyti ESF integracinį 
aspektą ir socialinės nelygybės bei užimtumo skirtumų mažinimą.

Pakeitimas 13

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, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: bedarbiams, 
ypač ilgalaikiams bedarbiams, vyrams ir 
moterims, jaunimui, darbuotojams, kurių 
amžius virš 54 metų, neįgaliesiems, 
nekvalifikuotiems darbuotojams,
migrantams, prieglobsčio prašytojams,
mažumoms, marginalioms bendruomenėms 
ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, 
nepriklausomai nuo jų amžiaus. ESF taip 
pat remia darbuotojus, įmones ir
verslininkus, taip pat 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.

Pagrindimas

Panaudojant ESF ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamoms grupėms, kurios 
turėtų apimti bedarbius, jaunimą, moteris ir pagyvenusius darbuotojus.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

i) suteikiant ieškantiems darbo, 
neaktyviems asmenims ir pažeidžiamiems 
žmonėms, pvz., neįgaliesiems, galimybę 
gauti darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) į darbo rinką ilgam integruojant 
nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius;

ii) į darbo rinką aktyviai, įtraukiai ir ilgam 
integruojant jaunuolius, ypač nedirbančius 
ir nesimokančius jaunuolius, ir skatinant 
jaunimo judumą Europoje;

Pagrindimas

Panaudojant ESF turėtų būti skatinama aktyvi ir nuolatinė jaunų žmonių integracija į darbo 
rinką, didesnį dėmesį skiriant nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą bei plėtrą, ypač labai 
mažų įmonių ir MVĮ, teikiant technines 
konsultacijas ir orientuojant į tvarią 
ekonominę veiklą, įskaitant verslo 
perkėlimą tarp MVĮ;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę ir 
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
gyvenimą;

iv) užtikrinant veiksmingą vyrų ir moterų 
lygybę darbo rinkoje ir siekiant karjeros ir
sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį 
bei šeimos gyvenimą;

Pagrindimas

Panaudojant ESF turėtų būti skatinama veiksminga vyrų ir moterų lygybė, taip pat skatinama 
derinti darbinį, asmeninį ir šeimos gyvenimą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams, ypač MVĮ ir labai mažoms 
įmonėms, prisitaikyti prie nuolatinių 
technologinių, darbo rinkos, 
demografinių, socialinių ir ekonominių
pokyčių taikant veiksmingas prevencines 
priemones, inter alia, regionuose, 
kuriuose įmonės restruktūrizuojamos, ir 
pramonės pereinamojo laikotarpio 
įtakojamuose sektoriuose; 

Pagrindimas

Panaudojant ESF turėtų būti skatinamas ir numatomas darbuotojų, įmonių bei verslininkų 
prisitaikymas prie technologinių ir darbo rinkos pokyčių. Ši priemonė ypač svarbi 
regionuose, kuriuose įmonės ir sektoriai restruktūrizuojami, taip pat įmonių veikla 
nutraukiama ar perkeliama. 

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai senėjant, kai 
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gerinamos jų darbo ir gyvenimo sąlygos, 
jų aplinka ir sveikata, įskaitant sveikatą 
gerinančią fizinę veiklą ir mėgėjišką 
sportą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos institucijas, taip pat imantis veiksmų 
tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti;

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos institucijas, taip pat imantis veiksmų 
tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti, 
vykdant tarpvalstybinę darbo rinkų 
integraciją, pripažįstant gebėjimus bei 
profesinę kvalifikaciją ir stiprinant 
EURES tinklo veiklą;

Pagrindimas

Panaudojant ESF turėtų būti skatinamas tarptautinio darbuotojų judumo didinimas, vykdant 
tarpvalstybinę darbo rinkų integraciją, pripažįstant gebėjimus bei profesinę kvalifikaciją ir 
stiprinant EURES tinklo veiklą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

vii) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą ir naudotis užimtumo tarnybų 
paslaugomis, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą;

Pakeitimas 22
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investuoti į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą:

(b) investuoti į geros kokybės ir 
šiuolaikišką švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą:

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) mažinant mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir užtikrinant lygias galimybes 
gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį 
ir vidurinį išsilavinimą;

i) vykdant mokyklos nebaigimo 
prevenciją, mažinant mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių ir užtikrinant 
lygias galimybes gauti geros kokybės 
ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį 
išsilavinimą;

Pagrindimas

Panaudojant ESF turi būti vykdoma mokyklos nebaigimo prevencija ir mažinamas mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičius, kad būtų mažinamas jaunimo nedarbas ir padedama užtikrinti, 
kad visi piliečiai įgytų mažiausią reikalaujamą išsilavinimą, remiant švietimo tęstinumą ir 
reintegraciją į švietimo sistemą.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i a) sukuriant ir stiprinant į praktiką 
orientuoto, su ekonomika susijusio jaunų 
žmonių mokymo sistemą – taikant 
dvejopas švietimo sistemas, kuriomis 
tinkamai susietas teorinis ir praktinis 
mokymas;
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens 
mokslo kokybę, veiksmingumą ir atvirumą, 
kad būtų pritraukta daugiau studentų ir 
didėtų pažangumas;

ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens 
mokslo kokybę, veiksmingumą ir atvirumą, 
kai naudojamos modernios mokymo 
sistemos, kad būtų pritraukta daugiau 
studentų ir didėtų pažangumas siekiant, 
iner alia, sudaryti sąlygas prisitaikymui 
prie poreikių darbo rinkoje;

Pagrindimas

Šiais laikais žmonės turi įvairių įgūdžių, kurie nėra naudingi ieškant darbo, todėl labai 
svarbu rengti darbo rinkos poreikius atitinkančius mokymus. Kai kuriuose tam tikrų šalių 
sektoriuose yra per mažai kvalifikuotos darbo jėgos, o kitose – per daug, ir šiuo atveju būtų 
naudinga teikti veiksmingą paramą judumui visoje Europoje.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams;

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdžius ir 
keliant profesinę kvalifikaciją bei 
užtikrinant, kad švietimo ir mokymo 
sistemos atitiktų darbo rinkos poreikius ir 
pokyčius priemonėmis, kuriomis 
stiprinamas švietimas bei priemonės, 
kurias taikant palengvinamos galimybės 
iš švietimo sistemos pereiti į profesinio 
rengimo sistemą ir įsidarbinti, ypatingą 
dėmesį skiriant jaunimo, ilgalaikių 
bedarbių ir pagyvenusių darbuotojų 
mokymui ir gamybinei praktikai; 
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią visų, ypač 
nepalankiausioje padėtyje esančių grupių, 
socialinę įtrauktį ir įtrauktį į darbo rinką 
priemonėmis, kuriomis skatinamas 
dalyvavimas darbo rinkoje ir kovojama su 
skurdu ir atskirtimi;

Pagrindimas

Panaudojant ESF turi būti skatinama pažeidžiamiausių grupių socialinė įtrauktis ir įtrauktis į 
darbo rinką.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii)į visuomenę ir darbo rinką visiškai
integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų bendruomenę, 
neįgaliųjų ir kitas nepalankioje padėtyje 
esančias grupes;

Pagrindimas

ESF intervencinės priemonės turi būti skirtos pažeidžiamiausioms grupėms integruoti į 
visuomenę ir darbo rinką.

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii a) į darbo rinką ir visuomenę 
integruojant darbuotojus migrantus;
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Pagrindimas
ESF intervencinės priemonės turi būti skirtos darbuotojams migrantams integruoti į 
visuomenę ir darbo rinką.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

vi) skatinant bendruomenės inicijuojamas 
vietos plėtros strategijas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis investicijų prioritetas nustatomas visoje 
teritorijoje valstybių narių, kuriose yra bent 
vienas NUTS 2 lygmens regionas, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 82 
straipsnio 2 dalies a punkte, arba 
Sanglaudos fondo paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiose valstybėse 
narėse;

Šis investicijų prioritetas nustatomas visoje 
teritorijoje valstybių narių, kuriose yra bent 
vienas NUTS 2 lygmens regionas, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 82 
straipsnio 2 dalies a punkte, arba 
Sanglaudos fondo paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiose valstybėse 
narėse, arba valstybėse narėse, kuriose 
didelis nedarbas, kad būtų nustatyti 
veiksmai, kuriais prisidedama prie darbo 
vietų kūrimo, stiprinant institucinius 
gebėjimus ir didinant viešojo 
administravimo bei viešųjų paslaugų 
veiksmingumą; 

Pagrindimas

Turi būti numatyta galimybė valstybėms narėms, kuriose didelis nedarbas, iš ESF skirti lėšų 
instituciniams gebėjimams stiprinti ir viešojo administravimo veiksmingumui didinti, siekiant 
keisti ir tobulinti viešųjų paslaugų, kuriomis prisidedama prie darbo vietų kūrimo, 
reglamentavimą ir valdymą.

Pakeitimas 32
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
įgyvendinančių užimtumo, švietimo ir 
socialinę politiką, gebėjimus ir sudarant 
sektorių ir teritorinius paktus dėl 
pasirengimo vykdyti nacionalinio, 
regioninio ir vietos lygmens reformas.

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, pvz., 
socialinių partnerių ir nevyriausybinių 
organizacijų, įgyvendinančių užimtumo,
formaliojo ir neformaliojo švietimo, 
profesinio rengimo ir socialinę politiką, 
gebėjimus ir sudarant sektorių ir 
teritorinius paktus dėl pasirengimo vykdyti 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
reformas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų, atsparios 
klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius 
naudojančios ir ekologiškesnės 
ekonomikos, vykdant švietimo ir mokymo 
sistemų reformą, pritaikant reikiamus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, keliant darbo 
jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas darbo 
vietas su aplinka ir energetika susijusiuose 
sektoriuose;

a) remti perėjimą prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų, atsparios 
klimato kaitos poveikiui, tausiai išteklius ir 
energiją naudojančios ir ekologiškesnės 
ekonomikos, vykdant švietimo ir mokymo 
sistemų reformą, pritaikant reikiamus 
įgūdžius ir kvalifikaciją, keliant darbo 
jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas 
ekologiškas darbo vietas su aplinka ir 
energetika susijusiuose sektoriuose;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą ugdant įmonių ir 
darbuotojų prisitaikymą ir skatinant 
daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą.

d) didinti labai mažų įmonių, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, inter alia, kooperatyvų, 
socialinės ekonomikos ir socialinių 
įmonių, konkurencingumą ir tvarų 
vystymąsi daugiau investuojant į 
žmogiškąjį kapitalą ir skatinant įmonių, 
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darbuotojų ir vadovų prisitaikymą, kad 
būtų išspręsti nauji visuomeniniai 
uždaviniai. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, įvardytus uždavinius, ir taip būtų 
siekiama pagrindinių strategijos „Europa 
2020“ tikslų užimtumo, švietimo ir skurdo 
mažinimo srityse.

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
nacionalinėse reformų programose ir 
susijusiose Tarybos rekomendacijose, 
pateiktose pagal Sutarties 148 straipsnio 4 
dalį, regionų ir vietos valdžios institucijų
įvardytus uždavinius, ir taip būtų siekiama 
pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų užimtumo, švietimo ir skurdo 
mažinimo srityse.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į šešis investicinius prioritetus, 
nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti tam tikrą lankstumą kiekvienai veiksmų programai skiriant 
lėšas, kad regionai galėtų geriau dirbti konkrečiose srityse, kuriose reikia atlikti būtinus 
patobulinimus.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į šešis investicinius prioritetus, 
nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti tam tikrą lankstumą kiekvienai veiksmų programai skiriant 
lėšas, kad regionai galėtų geriau dirbti konkrečiose srityse, kuriose reikia atlikti būtinus 
patobulinimus.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir 
regionuose, kurių 2007–2013 m. 
laikotarpiu BVP vienam gyventojui buvo 
mažesnis negu 75 proc. vidutinio ES-25 
BVP, tačiau kurie atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus,
valstybės narės 50 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų lėšų sutelkia 
daugiausia į šešis investicinius prioritetus, 
nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti tam tikrą lankstumą kiekvienai veiksmų programai skiriant 
lėšas, kad regionai galėtų geriau dirbti konkrečiose srityse, kuriose reikia atlikti būtinus 
patobulinimus.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Socialiniai partneriai ir kiti 
suinteresuotieji subjektai, visų pirma 
nevyriausybinės organizacijos, 
įgyvendinant veiksmų programas gali 
dalyvauti, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnyje, jiems suteikiant
bendrąjį įgaliojimą, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 113 straipsnio 7 
dalyje. Tokiu atveju veiksmų programoje 
nurodoma programos dalis, dėl kurios 
suteikiamas bendrasis įgaliojimas, ir pagal 
kiekvieną prioritetinę kryptį numatomi jai 
skirti finansiniai asignavimai.

1. Vietos ir regionų valdžios institucijos,
socialiniai partneriai ir kiti suinteresuotieji 
subjektai, visų pirma nevyriausybinės 
organizacijos, įgyvendinant veiksmų 
programas gali dalyvauti, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, 
jiems suteikiant techninę pagalbą pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...] 108 ir 109 
straipsnių nuostatas ir bendrąjį įgaliojimą, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...] 
113 straipsnio 7 dalyje. Tokiu atveju 
veiksmų programoje nurodoma programos 
dalis, dėl kurios suteikiamas bendrasis 
įgaliojimas, ir pagal kiekvieną prioritetinę 
kryptį numatomi jai skirti finansiniai 
asignavimai.

Veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama mažų vietos 
institucijų gebėjimų stiprinimo veiklai.

Pagrindimas

Panaudojant ESF turi būti skatinamas vietos ir regionų valdžios institucijų, socialinių 
partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, visų pirma nevyriausybinių organizacijų, 
dalyvavimas įgyvendinant veiksmų programas teikiant bendrąjį įgaliojimą ir techninę 
pagalbą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą rengiant, vykdant, 
stebint ir valdant ESF lėšomis remiamas 
programas, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, veiksmų 
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skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

Pagrindimas

Socialinių partnerių dalyvavimas vykdant ESF lėšomis remiamą veiklą turi būti remiamas 
skiriant paramą ne tik neturtingiausiems regionams ar nuo Sanglaudos fondo priklausomiems 
regionams, bet ir visoms ES valstybėms narėms bei visiems ES regionams.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skatinant tinkamą nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimą ir galimybes 
vykdyti ESF lėšomis remiamą veiklą, 
konkrečiai socialinės įtraukties, lyčių 
lygybės ir lygių galimybių srityse, 
Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 
dalies a punkte apibrėžto regiono arba 
Sanglaudos fondo paramą galinčių gauti 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.

3. Skatinant tinkamą nevyriausybinių 
organizacijų dalyvavimą ir galimybes 
dalyvauti rengiant, vykdant, stebint ir 
valdant ESF lėšomis remiamas 
programas, ypač su poveikio 
priemonėmis, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, konkrečiai 
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.

Pagrindimas

Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas vykdant ESF lėšomis remiamą veiklą turi būti 
remiamas skiriant paramą ne tik neturtingiausiems regionams ar nuo Sanglaudos fondo 
priklausomiems regionams, bet ir visoms ES valstybėms narėms bei visiems ES regionams.

Pakeitimas 42
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 a straipsnis
Kad ESF lėšos būtų efektyviai 
naudojamos ir teiktų naudą, kurios 
tikimasi, reikia sukurti procedūrinių ir 
administracinių klausimų supaprastinimo 
sistemą, skirtą socialiniams partneriams ir 
nevyriausybinėms organizacijoms.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, ir imdamosi 
konkrečių tikslinių veiksmų, paminėtų 3 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, 
visų pirma siekdamos padidinti tvarų 
moterų dalyvavimą ir pažangą darbo 
rinkoje, sumažinti darbo rinkos
segregaciją pagal lytis, kovoti su lyčių 
stereotipais švietimo ir mokymo srityje ir 
skatinti galimybes suderinti vyrų ir moterų 
darbinį ir asmeninį gyvenimą.

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, ir imdamosi 
konkrečių tikslinių veiksmų, paminėtų 3 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, 
visų pirma siekdamos panaikinti moterų 
segregaciją lyčių pagrindu darbo rinkoje, 
ypač po motinystės atostogų ir 
priklausomų asmenų priežiūros 
laikotarpių, sumažinti diskriminaciją dėl 
lyties darbo rinkoje, taip pat panaikinti 
vyrų ir moterų darbo užmokesčių 
skirtumus, kovoti su lyčių stereotipais 
švietimo ir mokymo srityje ir užtikrinti 
galimybes suderinti vyrų ir moterų darbinį, 
asmeninį ir šeimos gyvenimą, taikant 
tokias priemones, kaip, pvz., geresnių 
sąlygų naudotis vaikų ir priklausomų 
asmenų priežiūros paslaugomis 
sudarymas, taip pat moterų skurdo 
klausimo sprendimas skatinant vienodą 
vyrų ir moterų atsakomybės priežiūros 
srityje dalį.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
skatinama lyčių lygybė ir lygios galimybės 
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rengiant, įgyvendinant, stebint, valdant ir 
vertinant veiksmų programas. 

Pagrindimas

Panaudojant ESF turėtų būti skatinamas tikras ir ilgalaikis moterų dalyvavimas darbo 
rinkoje, taikant priemones, kuriomis skatinama jų integracija į darbo rinką, ypač atsižvelgiant 
į motinystę ir priklausomų asmenų priežiūrą, ir užtikrinamas darbinio, asmeninio bei šeimos 
gyvenimo derinimas. Taip pat ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vyrų ir moterų darbo 
užmokesčių skirtumų mažinimui.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 7 
straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto iii 
papunktyje. Tokie veiksmai turi būti skirti 
asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų dalyvavimą 
darbo rinkoje, sustiprinti socialinę įtrauktį, 
sumažinti nelygybę gauto išsilavinimo ir 
sveikatos būklės požiūriu ir palengvinti 
perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

Valstybės narės ir Komisija skatina kovoti 
su diskriminacija, pripažinti įvairovę ir
visiems suteikti vienodas galimybes, taip 
pat neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 7 
straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto iii 
papunktyje. Tokie veiksmai turi būti skirti 
diskriminuojamiems asmenims, ypač 
daugialypę diskriminaciją patiriantiems 
asmenims, asmenims, kuriems kyla 
pavojus būti diskriminuojamiems, arba 
neįgaliems asmenims, siekiant padidinti jų 
dalyvavimą darbo rinkoje, visų pirma 
didinant jų galimybes patekti į darbo 
rinką, sustiprinti socialinę įtrauktį, 
sumažinti nelygybę gauto išsilavinimo ir 
sveikatos būklės požiūriu ir palengvinti 
perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

Pagrindimas

Panaudojant ESF turi būti numatyti veiksmai, kuriais siekiama ne tik skatinti lygias 
galimybes, bet ir kovoti su diskriminacija ir pripažinti įvairovę. Taip pat ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas daugialypę diskriminaciją patiriančių asmenų grupėms. 
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovacinius sprendimus 
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.

1. ESF skatina socialines inovacijas visose 
ESF aprėpties srityse, nustatytose šio 
reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti ir įvertinti inovacinius 
sprendimus, įskaitant principu „iš apačios 
į viršų“ pagrįstus sprendimus, ir diegti 
juos plačiau, kad būtų tenkinami socialiniai 
poreikiai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
poreikius atitinkančias socialinių inovacijų 
temas.

2. Dalyvaujant visiems 
suinteresuotiesiems subjektams valstybės 
narės, bendradarbiaudamos su partneriais 
vietos ar regionų institucijų lygmeniu,
savo veiksmų programose nustato 
konkrečius jų ir regionų poreikius 
atitinkančias socialinių inovacijų temas.

Pagrindimas

Vietos bei regionų valdžios institucijos ir visi suinteresuotieji subjektai turi dalyvauti 
atrenkant socialinių inovacijų temas. 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 3. Europos Komisija kartu su valstybėmis 



PE486.225v03-00 26/39 AD\905698LT.doc

LT

inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą.

narėmis padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą. Komisija taip pat užtikrina su 
socialinėmis inovacijomis susijusių ESF 
veiksmų ir pagal Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programą 
vykdomų veiksmų nuoseklumą ir 
papildomumą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti su socialinėmis inovacijomis susijusių gebėjimų ugdymą ir lėšų 
veiksmingumą, turi būti užtikrintas ESF lėšomis remiamų veiksmų ir pagal Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programą vykdomų veiksmų nuoseklumas bei papildomumas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas Tarpvalstybinis, tarptautinis ir 
tarpregioninis bendradarbiavimas

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės remia tarptautinį 
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas.

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės užtikrina tarpvalstybinį,
tarptautinį ir tarpregioninį
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių, nurodytų 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje,
bendradarbiavimas.
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

2. Valstybės narės, pasikonsultavusios su 
pilietinės visuomenės organizacijomis ir 
vietos ir regionų valdžios institucijomis ir 
atsižvelgdamos į vietos specifiškumą ir 
tikslinių teritorijų poreikius, gali pasirinkti 
tarpvalstybinio, tarptautinio ir 
tarpregioninio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir ESF komiteto 
patvirtinto sąrašo.

Pagrindimas

Turi būti pasiektas tinkamiausias susitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo temų sąrašo 
sudarymo ir siekiama kuo didesnio pasirinktų tarptautinių temų bei įvairių veiksmų programų 
teminių tikslų nuoseklumo.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendradarbiauti tarptautiniu mastu 2 
dalyje nurodytomis temomis Komisija 
padeda siūlydama abipusio mokymosi ir 
suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusias išdavas. Be to, siekdama 
palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą, 
Komisija sukuria suderintą įgyvendinimo 
sistemą, įskaitant bendrus tinkamumo 
kriterijus, veiksmų rūšis ir tvarkaraštį, 
bendras stebėsenos ir vertinimo metodikas.

3. Bendradarbiauti tarpvalstybiniu,
tarptautiniu ir tarpregioniniu mastu 2 
dalyje nurodytomis temomis Komisija 
padeda siūlydama abipusio mokymosi ir 
suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusias išdavas. Be to, siekdama 
palengvinti bendradarbiavimą, Komisija 
sukuria suderintą įgyvendinimo sistemą, 
įskaitant bendrus tinkamumo kriterijus, 
veiksmų rūšis ir tvarkaraštį, bendras 
stebėsenos ir vertinimo metodikas. ESF 
remiamas tarpvalstybinis, tarptautinis ir 
tarpregioninis bendradarbiavimas turėtų 
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būti suderintas su Reglamentu (ES) Nr. 
[...] [ETB], siekiant užtikrinti fondų 
koordinavimą, kaip nustatyta minėtame 
reglamente.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose gali būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 10 
straipsniuose.

1. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 87 straipsnio 1 dalies, veiksmų 
programose turėtų būti nustatomos 
prioritetinės kryptys, susijusios su 
įgyvendinamomis socialinėmis 
inovacijomis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu, kaip nurodyta 9 ir 10 
straipsniuose.

Pagrindimas

Pagal veiksmų programų kryptis turi būti skatinama įgyvendinti socialines inovacijas ir 
tarptautinį bendradarbiavimą.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio 3 dalies, didžiausia 
bendro finansavimo dalis prioritetinei 
krypčiai yra dešimčia procentinių taškų 
didesnė, bet neviršija 100 proc., jei visa 
prioritetinė kryptis yra susijusi su 
socialinėmis inovacijomis ir (arba) 
tarptautiniu bendradarbiavimu, programų, 
kurioms vadovauja nevyriausybinės 
organizacijos ar socialiniai partneriai, 
atveju;
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant didžiausio ESF paramos 
veiksmingumo veiksmų programose 
prireikus atsižvelgiama į sritis, išvardytas 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
174, 349 straipsniuose ir 355 straipsnio 1 
dalyje.  

Pagrindimas

Panaudojant ESF ypatingas dėmesys turi būti skiriamas regionams ir vietovėms, kurių 
padėtis sudėtingiausia, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 ir 174 
straipsniais. 

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) švietimo ir mokymo stiprinimui, ypač 
jaunų žmonių;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF lėšomis gali būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties iniciatyvos bei integruotos 
teritorinės investicijos, minimos 
Reglamento (ES) Nr. [...] 99 straipsnyje.

1. ESF lėšomis ypač turėtų būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) Nr. 
[...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties iniciatyvos bei integruotos 
teritorinės investicijos, minimos 
Reglamento (ES) Nr. [...] 99 straipsnyje.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Regionuose, kuriuose demografiniai 
pokyčiai ypač dideli ir kuriuose jaunimo 
nedarbas mažesnis nei 8 proc., ESF lėšos 
gali būti naudojamos iniciatyvoms, pagal 
kurias skatinamas žmonių, kuriems 
daugiau nei 60 metų, grįžimas į darbą.

Pagrindimas

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ERPF intervencinėms priemonėms, 
minimoms Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 
straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis gali būti 
remiama darni miestų plėtra vykdant 
strateginius planus, kuriuose nustatomi 
integruotieji veiksmai ekonominiams, 
aplinkos ir socialiniams uždaviniams, 
darantiems poveikį partnerystės sutartyje 
nurodytų miestų teritorijoms, spręsti.

2. ERPF intervencinėms priemonėms, 
minimoms Reglamento (ES) Nr. [ERPF] 7 
straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis gali būti 
remiama darni vietos ir regionų miestų 
plėtra vykdant strateginius planus, kuriuose 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominiams, aplinkos, klimato kaitos, 
demografiniams ir socialiniams 
uždaviniams, darantiems poveikį 
partnerystės sutartyje nurodytų miestų 
teritorijoms, spręsti.

Pagrindimas

Aptariant konkrečias teritorijų rūšis, nereikėtų pamiršti kaimo vietovių ir menkai 
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apgyvendintų vietovių. Reikėtų nustatyti mažiausią vietos plėtrai taikomą 5 proc. dydį pagal 
ERPF reglamento 7 straipsnį.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bent 5 proc. nacionaliniu lygmeniu 
skirtų ESF išteklių skiriama 
integruotiesiems tvarios vietos plėtros 
veiksmams, kuriuos pavesta vykdyti 
savivaldybėms, taikant Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 99 straipsnyje 
nurodytas integruotąsias teritorines 
investicijas.

Pagrindimas

Aptariant konkrečias teritorijų rūšis, nereikėtų pamiršti kaimo vietovių. Reikėtų nustatyti 
mažiausią vietos plėtrai taikomą 5 proc. dydį pagal ERPF reglamento 7 straipsnį.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) programos institucijų prievolės, 
susijusios su veiksmo valdymu, kontrole ir 
auditu, už programą, pagal kurią veiksmui 
suteikta parama, atsakingų institucijų yra 
įvykdytos, arba šios institucijos yra 
sudariusios susitarimus su teritorijos, 
kurioje įgyvendinamas veiksmas, 
institucijomis, jeigu 2 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir su veiksmo valdymu, 
kontrole ir auditu susijusios prievolės yra 
įvykdytos.

(b) programos institucijų prievolės, 
susijusios su veiksmo valdymu, kontrole ir 
auditu, už programą, pagal kurią veiksmui 
suteikta parama, atsakingų institucijų yra 
įvykdytos, arba šios institucijos yra 
sudariusios susitarimus su teritorijos, 
kurioje įgyvendinamas veiksmas, 
institucijomis, jeigu 2 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir su veiksmo valdymu, 
kontrole ir auditu susijusios prievolės yra 
įvykdytos. Neviršijant 5 proc. ESF 
veiksmų programos biudžeto, tokių 
veiksmų išlaidos, su sąlyga, kad tie 
veiksmai susiję su moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, švietimu ir mokymu, yra 
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tinkamos finansuoti ne Sąjungoje, jei jos 
patiriamos ir apmokamos laikantis 
veiksmų programai taikomų valstybės 
narės ir ES taisyklių. Jei programa 
finansuojama iš daugiau kaip vieno 
fondo, remiantis Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 87 straipsnio 
1 dalimi, maksimali 5 proc. dalis 
apskaičiuojama remiantis iš ESF 
programai skirtų lėšų suma.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kurių viešosios 
paramos dalis neviršija 100 000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 
finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kurių ES bendro 
finansavimo dalis neviršija 100 000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 
finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išskyrus veiklą, remiamą pagal valstybės 
pagalbos schemą, remiantis 1 dalimi arba 
Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsniu 
dotacijos, kurių viešosios paramos dalis 
neviršija 50 000 EUR, skiriamos kaip 
vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.

4. Išskyrus veiklą, remiamą pagal valstybės 
pagalbos schemą, remiantis 1 dalimi arba 
Reglamento (ES) Nr. [...] 57 straipsniu 
dotacijos, kurių ES bendro finansavimo
dalis neviršija 50 000 EUR, skiriamos kaip 
vienkartinės sumos arba standartiniai 
vieneto įkainiai.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. [...] 
32 straipsniu, į ESF paramos aprėptį 
patenkančią veiklą ir politikos sritis galima 
finansuoti naudojant finansines priemones, 
pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo sistemas, 
nuosavą kapitalą ir skolas, garantinius 
fondus, kontroliuojančiuosius fondus ir
paskolų fondus.

1. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. [...] 
32 straipsniu, į ESF paramos aprėptį 
patenkančią veiklą ir politikos sritis galima 
finansuoti naudojant finansines priemones, 
pavyzdžiui, rizikos pasidalijimo sistemas, 
nuosavą kapitalą ir skolas, garantinius 
fondus, kontroliuojančiuosius fondus,
paskolų fondus ir mikrokreditus bei 
mikrofinansų priemones.

Pagrindimas

Turi būti įtraukta galimybė veiksmus ir politiką remti naudojant mikrokreditus.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Deleguotieji aktai rengiami 
bendradarbiaujant su Europos partnerių, 
nurodytų Reglamento dėl bendrų 
nuostatų 5 straipsnyje, atstovais, 
konsultuojantis su ESF komitetu;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto 1 dalies pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, 
pateikiant atskirus duomenis apie amžių, 
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lytį ir neįgalius asmenis

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Asmenys, gyvenantys kaimo vietovėse

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Asmenys, turintys profesinio rengimo 
ir mokymo kvalifikacijas

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie duomenys apie ESF remiamos veiklos 
dalyvius turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis.

Šie duomenys apie ESF remiamos veiklos 
dalyvius turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis siekiant 
nustatyti paramą vyrams ir moterims.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 papunkčio trečia įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Po paramos gavimo matematikos, 
informatikos, gamtos mokslų ir 
technologijų (angl. MINT) sektoriuje 
dirbančių moterų skaičius

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 papunkčio septinta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyvių iš pažeidžiamų asmenų grupių, 
kurie gavę paramą mokosi švietimo, 
mokymo įstaigoje, siekia įgyti kvalifikaciją 
arba dirba, skaičius

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 papunkčio devinta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Neįgaliųjų dalyvių, kurie gavę paramą 
pradėjo dirbti, skaičius

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Dalyvių, kurių pajamos gavus paramą 
tapo didesnėmis už minimalias arba 
kuriems nebebuvo teikiama kita pagalba, 
skaičius
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis.

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis siekiant 
nustatyti paramą vyrams ir moterims.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 9 mėnesiams dirba

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams savarankiškai dirba

· Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 9 mėnesiams savarankiškai dirba

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po · Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
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paramos gavimo praėjus 6 mėnesiams 
pagerėjo

paramos gavimo praėjus 9 mėnesiams 
pagerėjo

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie 9 mėnesiai po paramos 
gavimo daugiau nebegauna socialinių 
išmokų

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 papunkčio dešimta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Po paramos gavimo praėjus 9 
mėnesiams matematikos, informatikos, 
gamtos mokslų ir technologijų (angl. 
MINT) sektoriuje dirbančių moterų 
skaičius

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 papunkčio vienuolikta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Neįgalių dalyvių, dirbančių po paramos 
gavimo praėjus 9 mėnesiams, skaičius

Pakeitimas 80
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 papunkčio penkiolikta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Paskirtosios įstaigos ar įstaigų, 
skatinančių lygias galimybes, 
užregistruotų diskriminavimo atvejų 
skaičiaus sumažėjimas 

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 4 
dalyje. Šie duomenys turi būti renkami 
remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį. Turi 
būti užtikrintas toks imties patikimumas, 
kad duomenis būtų galima apibendrinti 
prioritetinės krypties lygmeniu. Visi 
duomenys skirstomi pagal lytį.

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 4 
dalyje. Šie duomenys turi būti renkami 
remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį ar 
antrinį prioritetą. Turi būti užtikrintas toks 
imties patikimumas, kad duomenis būtų 
galima apibendrinti prioritetinės krypties 
ar antrinio prioriteto lygmeniu. Visi 
duomenys skirstomi pagal lytį siekiant 
nustatyti paramą vyrams ir moterims.
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