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Pakeitimas 22
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programos

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS dėl Europos 
Sąjungos socialinės pažangos, solidarumo, 
užimtumo ir inovacijų programos

Or. en

Pakeitimas 23
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal Komisijos komunikatą 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir 
inovacijų programa (toliau – programa), 
pagal kurią bus tęsiama ir plėtojama veikla, 
vykdyta remiantis 2006 m. spalio 24 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“, 2011 m. balandžio 5 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl laisvo 
darbuotojų judėjimo Sąjungoje ir 2002 m. 
gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu 
2003/8/EB, įgyvendinančiu reglamentą Nr. 

(1) pagal Komisijos komunikatą 
„Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“, 
kuriame rekomenduojama racionalizuoti ir 
supaprastinti Sąjungos finansavimo 
priemones ir skirti daugiau dėmesio 
papildomai naudai Sąjungoje, poveikiui bei 
rezultatams, šiuo reglamentu sukuriama 
Europos Sąjungos socialinės pažangos, 
solidarumo, užimtumo ir inovacijų 
programa (toliau – programa), pagal kurią 
bus tęsiama ir plėtojama veikla, vykdyta 
remiantis 2006 m. spalio 24 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 1672/2006/EB, nustatančiu Bendrijos 
užimtumo ir socialinio solidarumo 
programą „Progress“, 2011 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 492/2011 dėl 
laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje ir 
2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos 
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1612/1968 dėl laisvų darbo vietų užėmimo 
ir darbo prašymų ir 2010 m. kovo 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 283/2010/ES, nustatančiu Europos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“
(toliau – „Progress“);

sprendimu 2003/8/EB, įgyvendinančiu 
reglamentą Nr. 1612/1968 dėl laisvų darbo 
vietų užėmimo ir darbo prašymų ir 2010 m. 
kovo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 283/2010/ES, nustatančiu 
Europos užimtumo ir socialinės įtraukties 
mikrofinansų skyrimo priemonę „Progress“
(toliau – „Progress“);

Or. en

Pakeitimas 24
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 
politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos 
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų palengvinti strategijos 
„Europa 2020“ integruotųjų gairių, visų 
pirma 7-osios, 8-osios ir 10-osios gairių, 
taikymą ir padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, visų pirma Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planą, Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę 
ir iniciatyvą „Judus jaunimas“;

(3) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 148 straipsnio 4 dalį 2010 m. 
spalio 21 d. Taryba priėmė užimtumo 
politikos gaires, kurios kartu su bendromis 
valstybių narių ir Sąjungos ekonominės 
politikos gairėmis, priimtomis pagal 
Sutarties 121 straipsnį, sudaro strategijos 
„Europa 2020“ integruotąsias gaires. Ši 
programa turėtų palengvinti strategijos 
„Europa 2020“ integruotųjų gairių, visų 
pirma 7-osios, 8-osios ir 10-osios gairių, 
taikymą ir padėti įgyvendinti pavyzdines 
iniciatyvas, visų pirma Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planą, Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę 
ir iniciatyvą „Judus jaunimas“, taip pat 
Jaunimo galimybių iniciatyvą;

Or. en

Pakeitimas 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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, ypač šiuo metu, kai 
Europos Sąjunga ir jos regionai patiria 
ekonomikos krizę, 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, visų pirma 
didinti augimą ir užtikrinti darnų Europos 
Sąjungos regionų vystymąsi. 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;

Or. fr

Pakeitimas 26
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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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, 
vertinti ir plėtoti novatoriškus sprendimus 
bei jų praktinį įgyvendinimą 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;

Or. en

Pakeitimas 27
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) socialinės politikos eksperimentų 
programa pirmiausia turėtų padėti rasti, 
įvertinti ir daugiau naudotis inovatyviais 
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sprendimais ir veiklos metodais, taip 
siekiant padėti valstybėms narėms didinti 
našumą jų darbo rinkose ir, jei reikia, 
tobulinti socialinės apsaugos ir 
integracijos politiką. Socialinės politikos 
eksperimentai – per projektus vykdomi 
praktiniai socialinių inovacijų 
eksperimentai. Vykdant šiuos projektus 
galima gauti duomenų apie socialinių 
inovacijų įgyvendinamumą. Įvertintos 
idėjos turėtų būti nagrinėjamos toliau, 
platesniu lygmeniu, skiriant finansinę 
Europos socialinio fondo (ESF) ir kitų 
šaltinių paramą. Remiantis patirtimi, 
socialinės politikos eksperimentų 
projektai dažnai trunka trejus ar 
penkerius metus, į juos įtraukiami kuo 
įvairiausio pobūdžio ir svarbos subjektai. 
Nacionaliniai socialinės politikos 
eksperimentų informacijos centrai ten, 
kur jie įsteigti, tampa visų suinteresuotųjų 
šalių centrine bendravimo platforma ir 
padeda kurti ir plėsti tinklus, taip pat 
užmegzti partnerystę;

Or. de

Pakeitimas 28
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) programa turėtų būti skiriama daug 
dėmesio teritoriniam skurdo bei atskirties 
aspektui ir ypač didėjančiai regionų
nelygybei ir skirtumams juose, regionų ir 
miestų nelygybei ir skirtumams miestuose 
bei mažesnėse teritorijose;

Or. en
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Pakeitimas 29
Karima Delli

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) 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 taip pat 
reikėtų sumažinti administracinę naštą
paramos gavėjams. 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;

Or. en

Pakeitimas 30
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos užimtumo ir socialinė politika 
turėtų būti formuojama remiantis tvirtu 
analitiniu pagrindu. Turint tokį žinių fondą, 
nacionalinės priemonės įgytų daugiau 
vertės, nes jos būtų vertinamos visos 
Sąjungos kontekste, būtų galima lyginti 
renkamus duomenis, kurti statistikos 
priemones bei metodus ir rengti bendrus 
rodiklius siekiant nuodugniai išsiaiškinti 
užimtumo ir socialinės politikos padėtį bei 
darbo sąlygas visoje Sąjungoje ir užtikrinti, 
kad būtų atliekamas kokybiškas programų 
ir politikos krypčių tinkamumo bei 
veiksmingumo vertinimas;

(6) Sąjungos užimtumo ir socialinė politika 
turėtų būti formuojama remiantis tvirtu 
analitiniu pagrindu. Turint tokį žinių fondą, 
nacionalinės priemonės įgytų daugiau 
vertės, nes jos būtų vertinamos visos 
Sąjungos kontekste, būtų galima lyginti 
renkamus duomenis, kurti statistikos 
priemones bei metodus ir rengti bendrus 
rodiklius siekiant nuodugniai išsiaiškinti 
užimtumo ir socialinės politikos padėtį bei 
darbo sąlygas visoje Sąjungoje ir užtikrinti, 
kad būtų atliekamas kokybiškas programų 
ir politikos krypčių tinkamumo bei 
veiksmingumo vertinimas. Visų pirma, 
geriau suprantant socialinio ir 
ekonominio trūkumo teritorinį aspektą, 
būtų galima gauti labai daug naudos 
stengiantis kurti tvaresnius ir labiau 
integruotus metodus jam šalinti;

Or. en

Pakeitimas 31
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjunga turi išskirtinių galimybių 
sukurti Sąjungos programą, pagal kurią 
vyktų valstybių narių mainai ir abipusis 
mokymasis užimtumo ir socialinės 
politikos srityse. Kai yra žinių apie kitų 
šalių vykdomą politiką ir jos rezultatus, 
politikos formuotojai turi daugiau 
galimybių rinktis, skatinamos naujos 
politikos kryptys ir nacionalinės reformos;

(7) Sąjunga turi išskirtinių galimybių 
sukurti Sąjungos programą, pagal kurią 
vyktų valstybių narių mainai ir abipusis 
mokymasis skatinant gerosios patirties 
pavyzdžius užimtumo ir socialinės 
politikos srityse. Kai yra žinių apie kitų 
šalių vykdomą politiką ir jos rezultatus, 
politikos formuotojai turi daugiau 
galimybių rinktis, skatinamos naujos 
politikos kryptys ir nacionalinės reformos;

Or. ro
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Pakeitimas 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) be to, reikia skatinti investicijas į 
sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, 
siekiant mažinti nelygybę ir 
diskriminaciją, taip pat užtikrinti šalies, 
regionų bei vietos augimą, gerovę ir 
vystymąsi;

Or. fr

Pakeitimas 33
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos, dalyvaujančios politiniame 
procese įvairiais lygmenimis ir
prisidedančios prie socialinių inovacijų;

(9) skatinant kokybišką užimtumą, 
kovojant su socialine atskirtimi bei 
skurdu, taip pat kovojant su nedarbu 
pagrindinį vaidmenį atlieka pilietinės 
visuomenės organizacijos, įskaitant 
socialinius partnerius; jos turėtų būti 
glaudžiai siejamos su bet kokia programos 
tikslams pasiekti numatyta veikla. 
Įvairiais lygmenimis aktyvios pilietinės 
visuomenės organizacijos turėtų 
visapusiškai dalyvauti siekiant programos 
tikslų. Todėl jos turėtų dalyvauti kuriant, 
stebint, vertinant ir platinant naujas 
politikos kryptis, praktiškai jas išbandant 
ir taikant abipusį mokymąsi. Aukštos 
kokybės partnerystės turėtų būti sudarytos 
visais lygmenimis. Partnerystės principą 
reikėtų stiprinti ir plėsti kaip pagrindinį 
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visų programos dalių principą;

Or. en

Pakeitimas 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos, dalyvaujančios politiniame 
procese įvairiais lygmenimis ir 
prisidedančios prie socialinių inovacijų;

(9) siekiant programos tikslų svarbų 
vaidmenį atlieka pilietinės visuomenės 
organizacijos, dalyvaujančios politiniame 
procese įvairiais lygmenimis ir 
prisidedančios prie socialinių inovacijų; 
šiuo požiūriu reikia skatinti nuolatinį 
nacionalinės, regionų ir vietos valdžios 
institucijų, pilietinės visuomenės atstovų 
ir socialinių partnerių dialogą, kad būtų 
veiksmingai įgyvendinami integruoti 
veiksmai;

Or. fr

Pakeitimas 35
Nuno Teixeira

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 

(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, 
aktyviai nustatydamas darbo galimybes,
palengvindamas geografinį darbuotojų, 
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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;

ypač jaunų, 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

Pakeitimas 36
Iosif Matula

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 
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 
įgyvendinti lankstumo ir užimtumo 
politiką ir siekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslų;

Or. ro

Pakeitimas 37
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai ir pažeidžiami asmenys, norintys 
įsteigti arba išplėsti labai mažas įmones 
arba verstis savarankiška veikla, tačiau 
negalintys gauti paskolos. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“;

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
ypač užtikrindamos lankstesnius 
administracinius formalumus, 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“. Komisija taip pat 
turėtų užtikrinti, kad nuolatinių 
apribojimų veikiamiems regionams ir 
rimtai krizės paveiktiems regionams būtų 
sudarytos palankesnės sąlygos gauti 
Europos finansavimą ir taip suteikta 
galimybė veikti kaip augimo svertams bei 
sumažinti savo apribojimus;

Or. pt

Pakeitimas 38
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena 
didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 

(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 
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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“;

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. Taip pat mažos 
ir labai mažos įmonės Europos Sąjungoje 
sudaro daugumą naujai įsteigtų 
bendrovių ir mikrokreditai galėtų būti 
skubiausia priemonė, norint įgyti 
pridėtinės vertės ir pasiekti konkrečių 
rezultatų. Siekiant šio tikslo 2010 m. 
žengtas pirmas žingsnis – Europos 
Parlamentas ir Taryba patvirtino priemonę 
„Progress“;

Or. ro

Pakeitimas 39
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos labai mažų 
įmonių, savarankiškai dirbančių asmenų 
ir socialinių įmonių finansavimo 
galimybės. Taip Sąjungos įnašu padedama 
plėtoti besikuriantį socialinio verslo 
sektorių ir mikrofinansų rinką Sąjungoje, 
skatinama tarpvalstybinė veikla;

(17) siekiant pasinaudoti tarptautinių 
finansų įstaigų, visų pirma Europos 
investicijų banko grupės, patirtimi, 
mikrofinansų ir socialinio verslumo 
iniciatyva turėtų būti netiesiogiai 
įgyvendinama Komisijos, biudžeto 
vykdymo užduotis pagal Finansinio 
reglamento reikalavimus patikint finansų 
įstaigoms. Naudojant Sąjungos išteklius 
sutelkiama tarptautinių finansų įstaigų ir 
kitų investuotojų parama, apibendrinami 
metodai ir taip padidinamos finansavimo 
galimybės ir mikrofinansų sklaida ypač 
rizikingoms grupėms ir jaunimui. 
Naudojant Sąjungos išteklius toliau 
remiamas verslumo, socialinės 
ekonomikos ir labai mažų įmonių, kurios 
yra nekreditingos arba jų kreditingumas 
nepakankamas ir kurios neturi kapitalo 
arba jų kapitalas nepakankamas kreditui 
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gauti, vystymas. Taip Sąjungos įnašu 
padedama plėtoti besikuriantį socialinio 
verslo sektorių ir mikrofinansų rinką 
Sąjungoje, skatinama tarpvalstybinė veikla;

Or. en

Pakeitimas 40
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) atsižvelgiant į strategiją 
„Europa 2020“, programa turėtų būti 
sprendžiama jaunimo nedarbo problema. 
Nepaisant kelių teigiamų atsigavimo 
požymių 2009 m., užimtumas didėjo 
nepakankamai, norint užtikrinti pastovų 
didelių nedarbo rodiklių mažėjimą. 
Vidutiniai nedarbo laikotarpiai pailgėjo, 
jaunimo nedarbo skaičius daugelyje 
valstybių narių išaugo, o kai kuriose iš jų 
pasiekė daugiau nei 40 proc. Nors 
skirtingų valstybių narių padėtis labai 
skiriasi, vidutinis jaunimo nedarbo lygis 
Europos Sąjungoje yra daugiau nei 
dvigubai didesnis nei suaugusiųjų 
nedarbo lygis. Be to, regionai labai 
skiriasi. Jaunimo nedarbas didėja, ypač 
tai pastebima kaimo regionuose. 
Jaunimui iki 25 metų turėtų būti 
užtikrinta ateitis ir suteikta perspektyva 
atlikti pagrindinį vaidmenį prisidedant 
prie Europos visuomenės ir ekonomikos 
formavimo, nes tai yra labai svarbu šiuo 
krizės laikotarpiu;

Or. en
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Pakeitimas 41
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) kovojant su jaunimo nedarbu ir 
jaunimo nedarbo keliamu nesaugumu bus 
ne tik sumažintos socialinės išlaidos, bet ir 
skatinama socialinė įtrauktis. Todėl 
programa reikėtų skirti ypatingą dėmesį 
jaunimo nedarbui, sukuriant jaunimo 
iniciatyvos kryptį, kuria siekiama 
pagerinti perėjimą nuo švietimo prie 
padoraus darbo, taip pat jaunimo darbo 
sąlygas ir sumažinti mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių;

Or. en

Pakeitimas 42
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) mikrofinansų skyrimo priemonė 
turėtų turėti ilgalaikį poveikį, kuris būtų 
jaučiamas galimiems paramos gavėjams 
ir kuris veiktų kaip veiksnus elementas 
ekonomikos ir vietos plėtros politikos 
srityse. Su mikrofinansais ir socialiniu 
verslumu susijusi veikla turėtų būti 
papildyta stebėsenos ir mokymo 
programomis, taip siekiant padidinti 
galimybes kurti perspektyvias labai mažas
įmones. Šiuo tikslu tokioms priemonėms 
turi būti skiriama nustatyta biudžeto dalis;

Or. en
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Pakeitimas 43
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) mokymui ir užimtumui Komisija ir 
valstybės narės turėtų taikyti teisėmis 
grindžiamą požiūrį. Kokybinis padoraus 
jaunimo darbo aspektas, įskaitant 
stažuočių ir gamybinės praktikos darbo 
užmokestį, neturėtų būti ignoruojamas, o 
pagrindiniai darbo standartai ir kiti su 
darbo kokybe susiję standartai, pvz., 
darbo laikas, atlyginimas, socialinė 
apsauga, darbuotojų sveikata ir sauga, 
dedant pastangas turėtų būti svarbiausi;

Or. en

Pakeitimas 44
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17e) pagal programą numatytais 
veiksmais turėtų būti padedama 
valstybėms narėms kurti veiksmingas 
paskatas, pvz., dotacijos užimtumui arba 
jaunimui skirtos draudimo įmokos, 
siekiant sukurti užtikrintas padoraus 
gyvenimo ir darbo sąlygas. Tokiomis 
paskatomis viešojo ir privačiojo sektorių 
darbdaviai turėtų būti skatinami samdyti 
ir mokyti jaunimą, investuoti į kokybiškų 
jaunimo darbo vietų kūrimą ir į 
besitęsiantį mokymą bei jų įgūdžių 
atnaujinimą dirbant, taip pat remti 
verslumą, kaip jaunimo pasirinkimo 
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galimybę. Programa taip pat turėtų būti 
pabrėžiamas ypatingas mažųjų įmonių 
vaidmuo ir reikšmė, susiję su mokymu, 
kompetencija ir įprasta praktine patirtimi, 
taip pat užtikrinama, kad jaunimas galėtų 
pasinaudoti mikrofinansavimu. Programa 
turėtų būti sudaromos palankesnės 
sąlygos valstybėms narėms keistis 
geriausia patirtimi visose šiose srityse;

Or. en

Pakeitimas 45
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
17 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17f) pagal programą numatytais 
veiksmais turėtų būti padedama 
valstybėms narėms ir darbo rinkos 
subjektams įgyvendinti „Jaunimo 
garantijų“ iniciatyvą ir užtikrinti, kad 
jaunimas per keturis mėnesius po 
mokyklos baigimo turės darbą, mokysis 
arba sieks įgyti kvalifikaciją ar 
persikvalifikuoti, tai ypač taikytina 
mokymo įstaigų nebaigusių asmenų ir 
kito pažeidžiamo jaunimo atvejais. 
Programa turėtų būti sudaromos 
palankesnės sąlygos valstybėms narėms 
keistis geriausia patirtimi šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 46
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis



AM\900792LT.doc 19/63 PE488.021v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) pagal Sutarties 8 ir 10 straipsnius į 
lyčių lygybės klausimą ir kovos su 
diskriminacija tikslus urėtų būti 
atsižvelgiama visoje programos veikloje. 
Siekiant nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimai, reikėtų tai 
nuolat stebėti ir vertinti;

(18) pagal Sutarties 8 straipsnį programa 
turėtų būti užtikrinama, kad įgyvendinant 
jos prioritetus bus prisidedama prie 
moterų ir vyrų lygybės skatinimo. 
Vertinimais patvirtinta, kad visais 
programos aspektais svarbu atsižvelgti į 
lyčių klausimą, visų pirma užtikrinant, 
kad būtų imamasi konkrečių veiksmų 
siekiant skatinti lyčių lygybę. Siekiant 
nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami lyčių lygybės klausimai, 
reikėtų tai nuolat stebėti ir vertinti;

Or. en

Pakeitimas 47
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) pagal Sutarties 10 straipsnį 
programa turėtų būti užtikrinama, kad 
įgyvendinant jos prioritetus bus 
prisidedama prie kovos su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar 
lytinės orientacijos ir laikomasi pagal 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją prisiimto įsipareigojimo, 
susijusio, inter alia, su švietimu, darbu ir 
užimtumu bei prieinamumu. Programa 
taip pat turėtų būti prisidedama prie 
Europos Sąjungos strategijų, kuriomis 
įgyvendinami šie principai. Siekiant 
nustatyti, kaip programos veikloje 
sprendžiami nediskriminavimo klausimai, 
reikėtų tai nuolat stebėti ir vertinti;

Or. en
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Pakeitimas 48
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) pagal Sutarties 3 straipsnį ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos 24 straipsnį programa 
užtikrinama vaikų teisių apsauga;

Or. en

Pakeitimas 49
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi;

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį kokybišką užimtumą, užtikrinti 
tinkamą socialinę apsaugą ir kovoti su 
socialine atskirtimi;

Or. en

Pakeitimas 50
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa (19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
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turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi;

turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi; vietos ir regionų valdžios 
institucijos turėtų remti institucijas, 
atsakingas už mokslinius tyrimus ir 
pramonę, skatinti ir remti pramonės 
įmonių investicijas į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą;

Or. ro

Pakeitimas 51
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir poveikį, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama tai, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir poveikį, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą ir atsižvelgiant į valstybių narių ir 
regionų institucinę struktūrą, šiuo 
reglamentu neviršijama tai, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. pt

Pakeitimas 52
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) valstybės narės negali pačios deramai 
pasiekti šio reglamento tikslų ir, 
atsižvelgiant į tų tikslų mastą ir poveikį, 
būtų tikslingiau jų siekti Sąjungos 
lygmeniu, todėl, Sąjunga, laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo, gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama tai, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(21) visos valstybės narės, ypač regioniniu 
lygmeniu, negali pačios deramai pasiekti 
šio reglamento tikslų ir, atsižvelgiant į tų 
tikslų mastą ir poveikį, būtų tikslingiau jų 
siekti Sąjungos lygmeniu, todėl, Sąjunga, 
laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
principo, gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama tai, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. ro

Pakeitimas 53
Iosif Matula

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) kompetentingos institucijos turėtų 
siūlyti finansines paskatas darbdaviams, 
teikiantiems mokymus nepakankamai 
kvalifikuotiems darbuotojams, taip 
padedantiems jiems patekti į darbo rinką;

Or. ro

Pakeitimas 54
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentu sukuriama Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa (toliau – programa), kuria 

1. Reglamentu sukuriama Europos 
Sąjungos socialinės pažangos, solidarumo, 
užimtumo ir inovacijų programa (toliau –
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siekiama prisidėti prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo, jos ir integruotųjų 
gairių ir pagrindinių tikslų, teikiant 
finansinę paramą Europos Sąjungos 
tikslams įgyvendinti – skatinant aukštą 
užimtumo lygį, užtikrinant tinkamą 
socialinę apsaugą, kovojant su socialine 
atskirtimi ir skurdu ir gerinant darbo 
sąlygas.

programa), kuria siekiama prisidėti prie 
strategijos „Europa 2020“, jos pagrindinių 
tikslų, pavyzdinių iniciatyvų, integruotųjų 
gairių ir Jaunimo galimybių iniciatyvos
įgyvendinimo, teikiant finansinę paramą 
Europos Sąjungos tikslams įgyvendinti –
skatinant aukštą kokybiško užimtumo lygį, 
užtikrinant tinkamą ir padorią socialinę 
apsaugą, kovojant su socialine atskirtimi ir 
skurdu, gerinant darbo sąlygas, didinant 
užimtumą ir gerinant jaunimo 
išsilavinimo padėtį.

Or. en

Pakeitimas 55
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį.

(a) socialinė įmonė – socialinės 
ekonomikos subjektas, kurio pagrindinis 
tikslas– siekti socialinių tikslų, o ne kaupti 
pelną savininkams, nariams ir 
akcininkams. Ji veikia rinkoje versliais ir 
novatoriškais metodais gamindama prekes 
ir teikdama paslaugas, o pelną daugiausia 
reinvestuoja savo socialiniams tikslams 
siekti. Ji atsakingai ir skaidriai 
administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms jos veikla daro poveikį.

Or. en

Pakeitimas 56
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai 
ir skaidriai administruojama, ypač 
įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms 
įmonės verslas daro poveikį.

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia įgyvendinti socialinius 
tikslus, o ne kaupti pelną savininkams, 
nariams ir suinteresuotiesiems subjektams. 
Ji veikia rinkoje versliais ir novatoriškais 
metodais gamindama prekes ir teikdama 
paslaugas, o sukauptą perteklių panaudoja 
toliau siekdama savo socialinių tikslų. Ji 
atsakingai ir skaidriai administruojama, 
ypač įtraukiant darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms 
įmonės verslas daro poveikį.

Or. de

Pakeitimas 57
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį.

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti teigiamą socialinį 
poveikį, o ne kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais 
gamindama prekes ir teikdama paslaugas, o 
sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
siekti socialiniams tikslams, tinkamiems 
pirmiausia žvelgiant iš vietos, kurioje 
veikia įmonė, perspektyvos. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį.

Or. pl
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Pakeitimas 58
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje versliais ir novatoriškais metodais
gamindama prekes ir teikdama paslaugas,
o sukauptą perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir 
suinteresuotuosius subjektus, kurioms 
įmonės verslas daro poveikį.

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri visų 
pirma siekia daryti socialinį poveikį, o ne 
kaupti pelną savininkams ir 
suinteresuotiesiems subjektams. Ji veikia 
rinkoje teikdama visuomenei socialinę 
naudą, t. y. gamindama prekes, teikdama 
visuotinės svarbos paslaugas ir 
demokratiniu bei visiems priimtinu būdu 
organizuodama gamybos procesą, į jį 
įtraukiant įmonės akcininkus ir pačią 
visuomenę. Ji veikia rinkoje versliais ir 
novatoriškais metodais, o sukauptą 
perteklių daugiausia panaudoja 
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama.

Or. en

Pakeitimas 59
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) mikrofinansai – tai yra garantijos, 
priešinės garantijos, mikrokreditai, 
nuosavas ir iš dalies nuosavas kapitalas 
asmenims ir labai mažoms įmonėms.

(d) mikrofinansai – tai yra garantijos, 
priešinės garantijos, mikrokreditai, 
nuosavas ir iš dalies nuosavas kapitalas 
asmenims ir labai mažoms įmonėms, 
kurios yra nekreditingos arba jų 
kreditingumas nepakankamas ir kurios 
neturi kapitalo arba jų kapitalas 
nepakankamas kreditui gauti.

Or. en
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Pakeitimas 60
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Skiriamos trys viena kitą papildančios 
programos kryptys:

Skiriamos keturios viena kitą papildančios 
programos kryptys:

Or. en

Pakeitimas 61
Karima Delli

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 
Sąjungos užimtumo bei socialinės 
politikos ir darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų rengimas, 
įgyvendinimas, stebėjimas bei vertinimas ir 
skatinamas įrodymais pagrįstas politikos 
formavimas bei inovacijos;

(a) „Progress“ kryptis, pagal kurią, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, pilietinės visuomenės 
organizacijomis, vietos ir regionų valdžios 
institucijomis ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis, remiamas 
užimtumo, socialinės apsaugos, darbo 
sąlygas reglamentuojančių teisės aktų 
rengimo ir kovos su skurdu srityse 
taikomos Sąjungos politikos
įgyvendinimas, stebėjimas bei vertinimas ir 
skatinamas įrodymais pagrįstas politikos 
formavimas bei socialinė pažanga;

Or. en

Pakeitimas 62
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Strategijos „Europa 2020“ tikslų privaloma siekti visais už juos atsakingų valdžios institucijų 
lygmenimis.

Pakeitimas 63
Karima Delli

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 didinamas 
mikrofinansavimo prieinamumas ir
galimybės jį gauti asmenims, 
praradusiems ar galintiems prarasti darbą 
arba susidūrusiems su nesklandumais, 
siekiant patekti ar grįžti į darbo rinką, su 
socialine atskirtimi susidūrusiems 
asmenims ar pažeidžiamiems asmenims, 
neturintiems galimybės patekti į įprastą 
kredito rinką, taip pat labai mažoms 
įmonėms, kurios tuos asmenis įdarbina, 
bei socialinės ekonomikos įmonėms;
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Or. en

Pakeitimas 64
Luís Paulo Alves

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 rinkos, ir 
socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant 
konkretiems atokiausiems ir labiausiai 
nutolusiems regionams;

Or. pt

Pakeitimas 65
Nuno Teixeira

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 rinkos, 
jaunimui ir socialinėms įmonėms 
padedama gauti finansavimą;

Or. pt

Pakeitimas 66
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) jaunimo iniciatyvos kryptis, pagal 
kurią didinamas užimtumas ir gerinama 
jaunimo išsilavinimo padėtis, ypač 
nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose 
nedalyvaujančio jaunimo (NEET);

Or. en

Pakeitimas 67
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1–14 straipsnių bendrosios nuostatos 
taikomos visoms trims 1 dalies a, b ir
c punktuose nurodytoms kryptims, kurių 
kiekvienai taip pat taikomos konkrečios 
nuostatos.

2. 1–14 straipsnių bendrosios nuostatos 
taikomos visoms keturioms 1 dalies a, b, c 
ir ca punktuose nurodytoms kryptims, 
kurių kiekvienai taip pat taikomos 
konkrečios nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 68
Karin Kadenbach

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) stiprinti pagrindinių Sąjungos,
nacionalinės, regioninės ir vietos 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;
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Or. en

Pagrindimas

Strategijos „Europa 2020“ tikslų privaloma siekti visais už juos atsakingų valdžios institucijų 
lygmenimis. Todėl labai svarbu stiprinti vietos valdžios institucijų gebėjimus remti ES 
politikos įgyvendinimą, pasitelkiant abipusį mokymąsi, teikiant įrodymus ir stiprinant 
gebėjimus.

Pakeitimas 69
Petru Constantin Luhan

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) 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, ir taip stiprinant viešą ir 
visapusišką suinteresuotųjų šalių 
pasitikėjimą;

Or. ro

Pakeitimas 70
Karima Delli

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) siekiant užtikrinti socialinę įtrauktį ir 
didelį kokybišką užimtumą remti tinkamų, 
padorių, prieinamų ir veiksmingų 
socialinės apsaugos sistemų bei darbo 
rinkų kūrimą ir prireikus palengvinti 
politikos reformas, skatinant visų svarbių 
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suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
nevyriausybines organizacijas ir 
pažeidžiamus asmenis, pvz., tuos, kurie 
gyvena skurde ir patiria socialinę atskirtį, 
neįgaliuosius, migrantus ir etnines 
mažumas, dalyvavimą, taip pat gerą 
valdymą, abipusį mokymąsi ir socialines 
inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 71
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) modernizuoti Sąjungos teisės aktus 
pagal pažangaus reglamentavimo 
principus ir užtikrinti, kad darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų veiksmingai taikomi;

(c) stebėti strategijos „Europa 2020“ 
socialinių tikslų bei Europos Sąjungos 
vykdomų politikos krypčių pažangą ir
darbo sąlygas reglamentuojančių Europos
Sąjungos teisės aktų taikymą;

Or. en

Pakeitimas 72
Wojciech Michał Olejniczak

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 išplėsti įsidarbinimo 
galimybes;

d) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir išplėsti įsidarbinimo 
galimybes bei suteikti galimybių reikiamai 
perkvalifikuoti darbuotojus iš 
restruktūrizuojamų šakų ir sektorių, 
kuriuose darbuotojai masiškai atleidžiami 
iš darbo, ypač dėl neigiamo globalizacijos 
poveikio;
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Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti programos taikymo sritį ir pasiekti būtiną sąveiką su 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo (2014–2020 m.) nuostatomis.

Pakeitimas 73
Nuno Teixeira

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) kuriant atviras ir visiems prieinamas 
Sąjungos darbo rinkas skatinti geografinį 
darbuotojų judumą ir didinti galimybes 
įsidarbinti, ypatingą dėmesį skiriant rimtų 
sunkumų rasti darbo galimybių 
patiriančiam jaunimui;

Or. pt

Pakeitimas 74
Karima Delli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) remiant pilietinės visuomenės 
organizacijų, socialinių partnerių, 
socialinių įmonių, socialinės ekonomikos 
organizacijų ir viešųjų organizacijų veiklą 
kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi;

Or. en
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Pakeitimas 75
Karima Delli

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) užtikrinti gerą perėjimą nuo švietimo 
prie padoraus darbo, užkirsti kelią 
nebaigti mokyklos ir skatinti stažuočių ir 
gamybinės praktikos kokybę;

Or. en

Pakeitimas 76
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę ir kovoti 
su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos;

(a) skatinti moterų ir vyrų lygybę 
integruojant lyčių aspektą, imantis 
pozityvių veiksmų lyčių lygybei skatinti,
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės 
arba etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos 
ir laikytis pagal Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją prisiimto 
įsipareigojimo, susijusio, inter alia, su 
švietimu, darbu ir užimtumu bei 
prieinamumu;

Or. en

Pakeitimas 77
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Partnerystės principas

Siekdamos, kad programa būtų 
patenkinami paramos gavėjų poreikiai ir 
reikalavimai, taip pat siekdamos skatinti 
gerą valdymą, abipusį mokymąsi ir 
socialines inovacijas, Komisija ir valstybės 
narės taiko partnerystės principą visais 
programos lygmenimis visą jos gyvavimo 
ciklą. Todėl Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad pilietinės visuomenės 
organizacijos, įskaitant socialinius 
partnerius, kurie atstovauja programos 
tikslinėms grupėms, ir vietos bei regionų 
valdžios institucijos dalyvautų priimant 
strateginius sprendimus ir tobulinant, 
įgyvendinant, stebint, vertinant bei 
platinant programos kryptis.
Pakankami finansiniai ištekliai skiriami 
siekiant užtikrinti veiksmingą partnerystės 
principo taikymą, taip pat socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės 
organizacijų, kurios atstovauja programos 
tikslinėms grupėms, gebėjimų stiprinimo 
ir kompetencijos didinimo veiklai, taip pat 
vietos bei regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 78
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) „Progress“ krypčiai – 60 proc.; bent 
50 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialinei apsaugai, socialinei įtraukčiai 
ir skurdo mažinimui bei prevencijai;
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vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti;

Or. en

Pakeitimas 79
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 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 – 56 proc.; bent 
50 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialinei apsaugai, socialinei atskirčiai ir 
kovai su skurdu bei skurdo naikinimui, 
bent 10 proc. – kovai su jaunimo nedarbu, 
bent 25 proc. – socialinės politikos 
eksperimentams skatinti; lėšos skiriamos 
mažos, vidutinės ir didelės apimties 
projektams;

Or. de

Pakeitimas 80
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos 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 – 60 proc.; bent 
15 proc. šių asignavimų bus skirta 
socialiniams eksperimentams, kaip 
novatoriškų sprendimų bandymo, 
vertinimo ir vėlesnės sklaidos metodui, 
skatinti ir 15 proc. jaunimo užimtumo 
politikos kryptims;

Or. pt
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Pakeitimas 81
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 20 proc.; bent 
40 proc. šių asignavimų skiriama 
tikslinėms judumo programoms, bent 
20 proc. – tarpvalstybinėms partnerystėms 
ir bent 15 proc. – EURES darbuotojų 
mokymui ir kvalifikavimui;

Or. en

Pakeitimas 82
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) EURES krypčiai – 15 proc.; (b) EURES krypčiai – 19 proc.; iš jų bent 
40 proc. – tikslinėms judumo 
programoms, bent 20 proc. – tarptautinei 
partnerystei ir bent 15 proc. – EURES 
darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos 
kėlimui;

Or. de

Pakeitimas 83
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 15 proc.

Or. en

Pakeitimas 84
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 20 proc.; iš jų bent 45 proc. –
mikrofinansams ir bent 45 proc. –
socialiniam verslumui skatinti.

Or. de

Pakeitimas 85
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 proc. šios programos biudžeto skiriama 
socialinės politikos eksperimentinėms 
priemonėms skatinti ir dar bent 10 proc. 
skiriama kovai su jaunimo nedarbu ir 
atskirtimi; taip pat finansavimą gali gauti 
maži, vidutiniai ir dideli projektai;

Or. en

Pakeitimas 86
Karima Delli
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 1 dalyje minėtų finansinių 
asignavimų, finansavimas skiriamas 
3 straipsnio 1 dalies ca punkte nustatytai 
Jaunimo iniciatyvos krypčiai. Programos 
įgyvendinimo laikotarpiu, nuo 2014 m. 
sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., šiai 
krypčiai skirti finansiniai asignavimai 
sudaro [XXX] EUR.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kovoti su netoleruotinai dideliu jaunimo nedarbo lygiu, buvo pristatyta nauja 
Jaunimo iniciatyvos kryptis, su sąlyga, kad 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje 
programoje šiam tikslui bus užtikrintas finansavimas.

Pakeitimas 87
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

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. Daugiausia 2 proc. 1 pastraipoje 
nurodytų lėšų skiriama programai 
įgyvendinti, siekiant padengti, pvz., su 
technine ir (arba) administracine parama,
vertimo užsakomosiomis paslaugomis, 
viešaisiais pirkimais, ekspertų 
susirinkimais bei komunikacija susijusias 
išlaidas, taip siekiant abipusės naudos 
Komisijai ir paramos gavėjams.

Or. de
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Pakeitimas 88
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vykdomų politikos krypčių poveikio 
stebėjimas pažeidžiamiausių grupių 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 89
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) vykdomų politikos krypčių poveikio 
stebėjimas darbo sąlygų gerinimo 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 90
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) teisininkų ir politinių veikėjų bei 
EURES konsultantų mokymas;

(c) teisininkų ir politinių veikėjų, EURES 
konsultantų bei EURES tarpvalstybinių 
partnerysčių subjektų mokymas;

Or. en
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Pakeitimas 91
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinių administracijų ir valstybių 
narių paskirtų specialių tarnybų, atsakingų 
už geografinio judumo skatinimą, bei 
mikrokreditų teikėjų gebėjimų stiprinimas;

(b) regionų, vietos ir nacionalinių 
administracijų ir valstybių narių paskirtų 
specialių tarnybų, atsakingų už geografinio 
judumo skatinimą, bei mikrokreditų teikėjų 
gebėjimų stiprinimas;

Or. en

Pagrindimas

Gebėjimų stiprinimas yra labai svarbus remiant vietos ir regionų valdžios institucijų 
pastangas kovojant su skurdu ir atskirtimi. Stiprinant gebėjimus lengviau išbandyti naujus 
metodus, pasimokyti vieniems iš kitų ir dalytis patirtimi.

Pakeitimas 92
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nacionalinių administracijų ir valstybių 
narių paskirtų specialių tarnybų, atsakingų 
už geografinio judumo skatinimą, bei 
mikrokreditų teikėjų gebėjimų stiprinimas;

(b) nacionalinių ir regioninių
administracijų, taip pat valstybių narių 
paskirtų specialių tarnybų, atsakingų už 
geografinio judumo skatinimą, bei 
mikrokreditų teikėjų gebėjimų stiprinimas;

Or. ro

Pakeitimas 93
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) socialinių partnerių organizacijų, 
nevyriausybinių organizacijų ir socialinės 
ekonomikos subjektų gebėjimų 
stiprinimas;

Or. en

Pakeitimas 94
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) nacionalinių, regioninių ir vietos
pareigūnų darbo grupių organizavimas 
Sąjungos teisės įgyvendinimui stebėti;

Or. en

Pagrindimas

Valstybinių institucijų mainai turėtų būti naudingi visais valdžios lygmenimis, nes daugelis 
valstybių politikos krypčių yra bendros ir priklauso ne vien nacionalinių administracijų 
kompetencijai.

Pakeitimas 95
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) nacionalinių, regioninių ar vietos
pareigūnų darbo grupių organizavimas 
Sąjungos teisės įgyvendinimui stebėti;

Or. ro
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Pakeitimas 96
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto d papunktis

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, nacionalinėms, regioninėms bei 
vietos valdžios, pilietinės visuomenės bei 
socialinių partnerių organizacijoms ir 
užimtumo institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 97
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto f papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) nacionalinių administracijų personalo 
mainai.

(f) regioninių, vietos ir nacionalinių 
administracijų personalo mainai.

Or. en

Pagrindimas

Stebint, kaip įgyvendinami ES teisės aktai, privaloma atsižvelgti ir į regioninį bei vietos 
kontekstą, todėl privaloma įtraukti ir regionų bei vietos valdžios atstovus.

Pakeitimas 98
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
vietoms užpildyti ir darbo prašymams 
patenkinti, kūrimas ir tikslinės judumo 
programos, kuriomis siekiama užpildyti 
laisvas darbo vietas ten, kur nustatyti darbo 
jėgos trūkumai, ir (arba) padėti 
konkrečioms darbuotojų grupėms, kaip 
antai jauniems darbuotojams.

4. Asmenų judumą Sąjungoje, kaip 
pasirinkimo galimybę, skatinantys ir 
piliečių, nusprendusių persikelti, judumo 
kliūtis šalinantys veiksmai:

(a) informacijos ir konsultacijų teikimas 
darbo ieškantiems asmenims, judiems 
darbuotojams, iš kitų valstybių 
atvykstantiems darbuotojams taip jų 
interesams atstovaujančioms 
organizacijoms ir darbdaviams; šių 
tarpvalstybinę naudą teikiančiųjų 
mokymas;
(b) daugiakalbės skaitmeninės platformos, 
reikalingos darbo vietoms užpildyti ir 
darbo prašymams patenkinti, ir tikslinių 
judumo programų, kuriomis siekiama 
užpildyti laisvas darbo vietas ten, kur 
nustatyti darbo jėgos trūkumai, ir (arba) 
padėti konkrečioms darbuotojų grupėms, 
kaip antai jauniems darbuotojams, 
tobulinimas.

Or. en

Pakeitimas 99
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
vietoms užpildyti ir darbo prašymams 

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
vietoms užpildyti ir darbo prašymams 
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patenkinti, kūrimas ir tikslinės judumo 
programos, kuriomis siekiama užpildyti 
laisvas darbo vietas ten, kur nustatyti darbo 
jėgos trūkumai, ir (arba) padėti 
konkrečioms darbuotojų grupėms, kaip 
antai jauniems darbuotojams.

patenkinti, kūrimas ir tikslinės judumo 
programos, kuriomis siekiama užpildyti 
laisvas darbo vietas ten, kur nustatyti darbo 
jėgos trūkumai, ir padėti konkrečioms 
darbuotojų grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams ir pagyvenusiems asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 100
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mikrofinansų ir socialinių įmonių 
rėmimas, ypač naudojant Reglamento 
XXX/2012 [naujasis Finansinis 
reglamentas] dėl Sąjungos metiniam 
biudžetui taikomų finansinių taisyklių 
pirmos dalies VIII antraštinėje dalyje 
nurodytas finansines priemones ir 
dotacijas.

5. Mikrofinansų ir socialinių įmonių 
rėmimas, taip pat asmenų, kurie yra 
nekreditingi arba jų kreditingumas 
nepakankamas ir kurie neturi kapitalo 
arba jų kapitalas nepakankamas kreditui 
gauti, rėmimas, ypač naudojant 
Reglamento XXX/2012 [naujasis 
Finansinis reglamentas] dėl Sąjungos 
metiniam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių pirmos dalies VIII antraštinėje 
dalyje nurodytas finansines priemones ir 
dotacijas.

Or. en

Pakeitimas 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos veiksmai gali būti 
įgyvendinami bendrai su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, jei jie yra tinkami programos 

Programos veiksmai gali būti 
įgyvendinami bendrai su kitomis Sąjungos 
priemonėmis, ypač finansinėmis, jei jie yra 
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ir tų priemonių tikslams pasiekti. tinkami programos ir tų priemonių tikslams 
pasiekti. Šiuo požiūriu atsižvelgiama į 
sąveiką su Europos Sąjungos 
struktūriniais fondais, visų pirma į 
programos ir Europos socialinio fondo 
tarpusavio papildomumą, ypač siekiant 
įgyvendinti tikslą užtikrinti integracinį 
augimą ir panaikinti skurdą.

Or. fr

Pakeitimas 102
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su Europos socialinio 
fondo (ESF) veikla, taip pat veikla tokiose 
srityse kaip socialinis dialogas, teisingumas 
ir pagrindinės teisės, švietimas, profesinis 
mokymas ir jaunimo politika, moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, verslumas, sveikata, 
ES plėtra ir išorės santykiai, bendra 
ekonominė politika, ir ją papildytų.

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, laikydamasi 
partnerystės principo, 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, lygios galimybės,
švietimas, profesinis mokymas, vaikų 
teisės ir gerovė, jaunimo politika,
migracijos politika, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, verslumas, sveikata, darbo 
sąlygos, ES plėtra ir išorės santykiai, 
bendra ekonominė politika, ir ją papildytų.

Or. en

Pakeitimas 103
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal programą remiama veikla atitinka 
Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus bei 
valstybės pagalbos taisykles.

2. Pagal programą remiama veikla atitinka 
Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus bei 
valstybės pagalbos taisykles, taip pat 
Tarptautinio darbo biuro konvencijas.

Or. en

Pakeitimas 104
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdoma veikla taip pat atitinka 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartiją ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvenciją.

Or. en

Pakeitimas 105
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal programą įgyvendinamų veiksmų 
rezultatai, siekiant kuo didesnio jų 
poveikio, tvarumo ir papildomos naudos 
Sąjungai, tinkamai viešinami ir
skleidžiami.

1. Pagal programą įgyvendinamų veiksmų 
rezultatai, siekiant kuo didesnio jų 
poveikio, tvarumo ir papildomos naudos 
Sąjungai, tinkamai viešinami ir skleidžiami 
visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Or. fr
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Pakeitimas 106
Karima Delli

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, bendradarbiaujant su 
26d straipsnyje nurodyta strategine 
patariamąja valdyba, atliekamas 
programos laikotarpio vidurio vertinimas.
26d straipsnyje nurodyta strateginė 
patariamoji valdyba dalyvauja visame 
vertinimo procese.

Or. en

Pakeitimas 107
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
Teminiai skirsniai

Daugiamete „Progress“ krypties darbo 
programa turėtų būti remiama vieno ar 
kelių šių teminių skirsnių veikla:
(a) užimtumo;
(b) socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties ir skurdo mažinimo bei 
prevencijos;
(c) darbo sąlygų ir darbuotojų sveikatos 
bei saugos;
Be to, joje turėtų būti numatyti šie 
horizontalieji prioritetai:
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(a) socialinės politikos eksperimentinių 
priemonių taikymas;
(b) kova su jaunimo nedarbu ir atskirtimi;
(c) lygių moterų ir vyrų galimybių 
skatinimas;
(d) kova su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės 
orientacijos ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencija prisiimto įsipareigojimo, 
laikymasis;
(e) vaikų teisės ir gerovės apsauga.

Or. en

Pakeitimas 108
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi programos 
„Progress“ krypties konkretūs tikslai:

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi programos 
„Progress“ krypties konkretūs tikslai –
remti strategijos „Europa 2020“, Europos 
kovos su skurdu plano bei kitų svarbių 
pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimą ir 
sustiprinto socialinio atvirojo 
koordinavimo metodo (AKM) taikymą. 
Konkretūs tikslai:

Or. en

Pakeitimas 109
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) siekiant užtikrinti, kad užimtumą, 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojantys Sąjungos teisės aktai 
būtų grindžiami patikimais įrodymais ir 
atitiktų konkrečius poreikius, problemas 
bei kiekvienos valstybės narės esamas 
sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos kokybės 
palyginamus analitinius duomenis;

(a) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
politika užimtumo, darbo sąlygų, 
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
ir kovos su diskriminacija ir daugialype 
diskriminacija, skurdo ir su būstu 
susijusios atskirties, jaunimo nedarbo ir 
jaunimo skurdo, migrantų ir etninių 
mažumų skurdo, vaikų skurdo ir energijos 
nepritekliaus srityse, taip pat su šiomis 
sritimis susiję teisės aktai būtų grindžiami 
patikimais įrodymais ir atitiktų konkrečius 
žmonių poreikius, socialines problemas bei 
kiekvienos valstybės narės esamas 
socialines sąlygas, rinkti ir skleisti aukštos 
kokybės palyginamus analitinius 
duomenis;

Or. en

Pakeitimas 110
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos 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 įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, socialinės apsaugos ir 
įtraukties srityje taikant Europos 
užimtumo strategijos programą ir atvirąjį 
koordinavimo metodą (AKM) ir kuriant 
tinklus tarp specializuotų institucijų, 
įskaitant socialinius partnerius ir 
pilietinės visuomenės organizacijas,
palengvinti veiksmingą ir įtraukų 
dalijimąsi informacija, abipusį mokymąsi ir 
Sąjungos, nacionalinio ir tarptautinio 
lygmens dialogą apie Sąjungos politiką 
užimtumo, socialinės apsaugos, socialinės 
įtraukties, darbo sąlygas 
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reglamentuojančių įstatymų kūrimo, 
kovos su diskriminacija ir daugialype 
diskriminacija, kovos su skurdu ir 
atskirtimi dėl būsto, vaikų teisių ir gerovės 
apsaugos, kovos su jaunimo nedarbu ir 
jaunimo skurdu, migrantų integracijos ir 
prieglobsčio siekiančiųjų padėties 
gerinimo srityse;

Or. en

Pakeitimas 111
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos 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 įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio, vietos ir tarptautinio lygmens 
dialogą apie Sąjungos užimtumo bei 
socialinę politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojančius teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 112
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos 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 

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

mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ir tarptautinio lygmens dialogą 
apie Sąjungos užimtumo bei socialinę 
politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojančius teisės aktus;

Or. pt

Pakeitimas 113
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos 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 įgyvendinti Sąjungos 
teisės aktus, palengvinti veiksmingą ir 
įtraukų dalijimąsi informacija, abipusį 
mokymąsi ir Sąjungos, nacionalinio, 
regioninio ir tarptautinio lygmens dialogą 
apie Sąjungos užimtumo bei socialinę 
politiką ir darbo sąlygas 
reglamentuojančius teisės aktus;

Or. ro

Pakeitimas 114
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) remti aktyvų visų svarbių subjektų 
dalyvavimą įgyvendinant jau nustatytus 
Europos Sąjungos prioritetus, pvz.: aktyvi 
įtrauktis, kova su diskriminacija ir 
daugialype diskriminacija, benamyste ir 
atskirtimi dėl būsto, vaikų skurdu, 
energijos nepritekliumi, jaunimo skurdu 
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ir nedarbu bei migrantų skurdu, 
prieglobsčio siekiančiųjų ir etninių 
mažumų padėties gerinimas, 2010–
2020 m. Europos strategijos dėl negalios 
įgyvendinimas, Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimas, bendrieji veiksmai 
psichinės sveikatos srityje ir bendrieji 
veiksmai sveikatos skirtumų srityje;

Or. en

Pakeitimas 115
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) skatinti prevencijos kultūrą 
darbuotojų sveikatos ir saugos darbe 
srityje ir protinės bei fizinės sveikatos 
apsaugą darbo aplinkoje;

Or. en

Pakeitimas 116
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teikti Sąjungos ir nacionalinėms 
organizacijoms finansinę paramą, 
stiprinančią jų gebėjimus plėtoti, skatinti ir 
remti Sąjungos užimtumo ir socialinę 
politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

(d) teikti Sąjungos nacionalinėms, 
regioninėms ir vietos organizacijoms 
finansinę paramą, stiprinančią jų gebėjimus 
plėtoti, skatinti ir remti Sąjungos užimtumo 
ir socialinę politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

Or. en
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Pakeitimas 117
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) teikti Sąjungos ir nacionalinėms 
organizacijoms finansinę paramą, 
stiprinančią jų gebėjimus plėtoti, skatinti ir 
remti Sąjungos užimtumo ir socialinę 
politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

(d) teikti Sąjungos nacionalinėms ir 
regioninėms organizacijoms finansinę 
paramą, stiprinančią jų gebėjimus plėtoti, 
skatinti ir remti Sąjungos užimtumo ir 
socialinę politiką bei darbo sąlygas 
reglamentuojančių teisės aktų 
įgyvendinimą.

Or. pt

Pakeitimas 118
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) nevyriausybinės organizacijos, visų 
pirma veikiančios Sąjungos lygmeniu;

(e) nevyriausybinės organizacijos ir būtent 
tos organizacijos, kurios veikia 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

Or. de

Pakeitimas 119
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1 straipsnis
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Teminiai skirsniai
EURES kryptimi numatoma veikla šiose 
srityse:
(a) informacinių paslaugų, konsultavimo 
ir tinkamo darbo paieškos paslaugų 
teikimo judiems darbuotojams ir 
darbdaviams;
(b) tikslinių judumo programų;
(c) nacionalinio, sektorių ir 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo;
(d) veiklos ir įdarbinimo vertinimo, kaip 
horizontaliojo skirsnio;
(e) darbo ieškančiam jaunimui skirtos 
iniciatyvos „Tavo pirmasis EURES 
darbas“.

Or. en

Pakeitimas 120
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia kita 
susijusi informacija; to siekiama dalijantis
šia informacija ir skleidžiant ją 
tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikos formomis.

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia kita 
susijusi informacija; to siekiama nustatant 
ir nuolat renkat informaciją apie naujas 
darbo galimybes viešajame ar 
privačiajame sektoriuje Europos 
lygmeniu, skatinant dalytis šia informacija 
ir skleisti ją tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikos formomis; EURES 
tinklas turėtų tapti tikru Europos piliečių 
geografinio judumo portalu.

Or. pt
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Pakeitimas 121
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia kita 
susijusi informacija; to siekiama dalijantis 
šia informacija ir skleidžiant ją 
tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikos formomis.

(a) užtikrinti, kad darbo ieškantiems 
asmenims ir darbdaviams būtų teikiama 
aiški informacija apie laisvas darbo vietas 
ir darbo prašymus, taip pat bet kokia kita 
susijusi informacija, ir konsultuoti 
žmones, ypač turinčius žemą kvalifikaciją, 
siekiant suteikti jiems daugiau galimybių; 
to siekiama dalijantis šia informacija ir 
skleidžiant ją tarptautiniu, tarpregioniniu ir 
tarpvalstybiniu lygmenimis naudojantis 
įprastomis sąveikos formomis.

Or. en

Pakeitimas 122
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Ne tik dėl jaunimo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų sudėtinga per EURES programą 
skirti didesnį dėmesį nepilnamečiams jaunuoliams ir juos įdarbinti užsienyje, dažnai 
nepakankamai reglamentuota priežiūros atsakomybė. Tačiau dėl to, kad nacionalinės darbo 
rinkos agentūros ypatingą dėmesį skiria EURES, primygtinai minint šią tikslinę grupę arba 
atkreipiant į ją dėmesį reikėtų tikėtis didesnio spaudimo kurti atitinkamas programas, pagal 
kurias jaunuolius būtų galima įdarbinti užsienyje.

Pakeitimas 123
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) tobulinti tarpvalstybiniam 
įdarbinimui ir įdarbinimui skirtą tikslinę 
judumo programą, kuria būtų siekiama 
padėti jaunimui rasti darbą kitoje 
valstybėje narėje (iniciatyva „Tavo 
pirmasis EURES darbas“) užpildant 
laisvas darbo vietas ir patenkinant darbo 
prašymus Europos Sąjungos lygmeniu; 
tai apima visus įdarbinimo etapus, 
pradedant parengimu įsidarbinti ir 
baigiant pagalba įsidarbinusiems 
asmenims, siekiant, kad darbo ieškantis 
asmuo sėkmingai integruotųsi į darbo 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 124
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. didinti mikrofinansų prieinamumą ir 
galimybes juos gauti:

1. mažinant administracinę biurokratiją
didinti mikrofinansų prieinamumą ir 
galimybes juos gauti:

Or. pt

Pakeitimas 125
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 126
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) asmenims, kurie prarado arba kuriems 
gresia pavojus prarasti darbą arba kuriems 
sunku patekti ar sugrįžti į darbo rinką, taip 
pat asmenims, kuriems gresia socialinė 
atskirtis, ir pažeidžiamiems asmenims, 
kurie neturi palankių sąlygų pasinaudoti 

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

paslaugomis ir nori įsteigti arba išplėsti 
labai mažą įmonę;

Or. pt

Pakeitimas 127
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) labai mažoms įmonėms, ypač toms, 
kuriose dirba a punkte nurodyti asmenys;

(b) labai mažoms įmonėms, ypač 
socialinės ekonomikos įmonėms, ir labai 
mažoms įmonėms, kuriose dirba a punkte 
nurodyti asmenys;

Or. en

Pakeitimas 128
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. siekiant užtikrinti papildomumą, ši 
veikla bus glaudžiai koordinuojama 
atsižvelgiant į veiklą, vykdomą pagal 
sanglaudos programą;

Or. en

Pakeitimas 129
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
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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 
perspektyvios, glaudžiai bendradarbiauja 
su organizacijomis, įskaitant pilietinės 
visuomenės organizacijas, kurios 
atstovauja mikrokreditų galutinių gavėjų 
interesams, ir su organizacijomis, kurios 
tiems galutiniams gavėjams siūlo kuravimo 
ir mokymo programas, ypač su tomis, 
kurias remia ESF.

Or. en

Pakeitimas 130
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos laikosi aukštų valdymo, 
administravimo ir vartotojų apsaugos 
standartų pagal Europos mikrokreditų 
teikėjų gero elgesio kodeksą ir stengiasi, 
kad asmenys ir įmonės per daug 
neįsiskolintų.

3. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos laikosi aukštų valdymo, 
administravimo ir vartotojų apsaugos 
standartų pagal Europos mikrokreditų 
teikėjų gero elgesio kodeksą ir stengiasi, 
kad asmenys ir įmonės per daug 
neįsiskolintų, bet dėl šios veiklos gautų 
lėšų, iš kurių galima pragyventi.

Or. de

Pakeitimas 131
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)



PE488.021v01-00 60/63 AM\900792LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Teminiai skirsniai

Asmenims iki 25 metų skirtoje Jaunimo 
iniciatyvos kryptyje numatoma veikla 
šiose srityse:
(a) mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičiaus mažinimo, ypač reintegruojant į 
mokymą;
(b) darbo rinkai aktualių įgūdžių 
lavinimo, siekiant artimiau susieti darbo, 
švietimo ir mokymo pasaulius;
(c) pirmosios darbo patirties rėmimo ir 
mokymo dirbant, siekiant suteikti 
jauniems žmonėms galimybę kartu įgyti 
reikiamų įgūdžių ir darbo patirties;
(d) patekimo į darbo rinką, siekiant gauti 
(pirmąjį) darbą;

Or. en

Pakeitimas 132
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b straipsnis
Konkretūs tikslai

Kartu su 4 straipsnyje nustatytais 
bendraisiais tikslais nustatomi Jaunimo 
iniciatyvos krypties konkretūs tikslai:
(a) siekiant kovoti su jaunimo nedarbu ir 
skatinti jaunimo perėjimą nuo švietimo 
prie padoraus darbo, ypač jaunimo, 
gyvenančio skurdžiose teritorijose ir 
regionuose, kuriuose vyrauja labai didelis 
jaunimo nedarbas, remti konkrečių 
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naujoviškų programų kūrimą; šiuo 
atžvilgiu ypatingas dėmesys skiriamas 
mažiau galimybių turinčiam jaunimui, 
įskaitant jaunas moteris, nesimokantį, 
nedirbantį ir mokymuose nedalyvaujantį 
jaunimą (NEET) ir etninėms mažumoms 
priklausantį jaunimą, t. y. visus, galinčius 
patirti daugialypę diskriminaciją;
(b) remti mainus geriausia patirtimi ir 
abipusį mokymąsi kovos su jaunimo 
nedarbu srityje, įskaitant galimybę suteikti 
jaunimui garantiją, kuria vėliausiai per 
keturis mėnesius baigus mokytis arba 
netekus darbo kiekvienam jaunam 
asmeniui Europoje būtų siūlomas darbas, 
tolesnis švietimas arba į darbą orientuotas 
mokymas; gerinti stažuočių ir gamybinės 
praktikos kokybę ir mažinti mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių;
(c) teikti finansinę paramą politikos 
formuotojams, kad jie galėtų išbandyti 
socialinės ir darbo rinkos politikos 
metodus, skirtus kovai su jaunimo 
nedarbu, skatinti jaunimo perėjimą nuo 
švietimo prie padoraus darbo, gerinti 
stažuočių ir gamybinės praktikos kokybę, 
mažinti mokyklos nebaigiančių asmenų 
skaičių ir sudaryti sąlygas naudotis 
susijusiomis žiniomis bei patirtimi;
(d) teikti Europos Sąjungos, 
nacionalinėms ir regioninėms 
organizacijoms finansinę paramą, kuria 
stiprinami jų gebėjimai plėtoti, skatinti ir 
remti veiksmus, siekiant kovoti su 
jaunimo nedarbu, skatinti jaunimo 
perėjimą nuo švietimo prie padoraus 
darbo, gerinti stažuočių ir gamybinės 
praktikos kokybę, mažinti mokyklos 
nebaigiančių asmenų skaičių ir sudaryti 
sąlygas naudotis susijusiomis žiniomis bei 
patirtimi.

Or. en
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Pakeitimas 133
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
26 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c straipsnis
Dalyvavimas

1. Jaunimo iniciatyvos kryptyje gali 
dalyvauti šios šalys:
(a) valstybės narės;
(b) ELPA ir EEE šalys narės, pagal EEE 
susitarimą;
(c) šalys kandidatės ir galimos šalys 
kandidatės, pagal pagrindinius principus 
ir pagrindines sąlygas, nustatytus su jomis 
sudarytose preliminariosiose sutartyse dėl 
jų dalyvavimo Europos Sąjungos 
programose;
2. Jaunimo iniciatyvos kryptyje gali 
dalyvauti visos viešosios ir (ar) 
privačiosios organizacijos, subjektai ir 
institucijos, ypač:
(a) nacionalinės, regionų ir vietos valdžios 
institucijos;
(b) valstybinės užimtumo tarnybos;
(c) socialiniai partneriai;
(d) jaunimo organizacijos ir kitos 
nevyriausybinės visais lygmenimis 
veikiančios organizacijos;
(e) aukštojo mokslo institucijos ir 
mokslinių tyrimų institutai;
(f) vertinimo, įskaitant poveikio vertinimą, 
specialistai;
3. Siekiant įgyvendinti Jaunimo 
iniciatyvos kryptį, Komisija pradeda 
bendradarbiauti su 16 straipsnio 2a dalyje 
nurodytomis Europos Sąjungos 
agentūromis. Komisija taip pat gali 
pradėti bendradarbiauti su 16 straipsnio 
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3 dalyje nurodytomis tarptautinėmis 
organizacijomis ir, kaip nurodyta 
16 straipsnio 4 dalyje, su trečiosiomis 
šalimis, kurios nedalyvauja programoje.

Or. en

Pakeitimas 134
Karima Delli

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunimo iniciatyvos kryptis

Or. en


