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Pakeitimas 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės ir darbuotojų 
geografinis bei profesinis judumas, taip 
pat padedama jiems prisitaikyti prie 
pramoninių pokyčių ir gamybos sistemų 
pokyčių, ypač vykdant mokymą ir 
profesinį perkvalifikavimą, atsižvelgiant į 
Sutarties 162 straipsnyje ESF nustatytas 
užduotis; be to, pagal SESV 174 straipsnio 
nuostatas ESF lėšomis turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas atokiausiems regionams, kaip 
nustatyta SESV 349 straipsnyje, 
atsižvelgiant į tai, kad šios grupės 
regionams krizė turėjo didžiausią su 
užimtumu susijusį neigiamą poveikį. 
Pagal SESV 9 straipsnį Sąjunga, 
nustatydama ir įgyvendindama savo 
politikos kryptis ir veiksmus, turėtų 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Or. es

Pakeitimas 33
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, remiama 
integracija į darbo rinką, skatinamas 
didesnis judumas Europoje, vystoma 
verslumo kultūra, skatinamas švietimas ir 
mokymasis visą gyvenimą, plėtojama 
aktyvios įtraukties politika, atsižvelgiant į 
Sutarties 162 straipsnyje ESF nustatytas 
užduotis; taip pat turėtų būti didinama 
ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį ir 
šalinamos dėl Sutarties 349 straipsnyje 
nurodytų aplinkybių atsirandančios 
kliūtys. Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF 
turėtų atsižvelgti į reikalavimus, susijusius 
su didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
mokymu ir žmonių sveikatos apsauga;

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant vis aktualesnes darbo problemas labai svarbu, kad ESF aktyviau teiktų 
veiksmingą paramą žmonių įdarbinimui ir taip skatintų judumą visoje ES ir verslumą, kuriuo 
siekiama atrasti naujas darbo formas. Sutarties 349 straipsnyje pateikiama nuoroda į 
atokiausių regionų gamtines kliūtis, tačiau taip pat reikia atsižvelgti į 174 straipsnį, kurio 
tikslas – skatinti didesnę ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

Pakeitimas 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) ESF lėšomis turėtų būti gerinamos 
įsidarbinimo galimybės, skatinamas 
švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, 
plėtojama aktyvios įtraukties politika, 

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

kovojama su skurdu bei socialine 
atskirtimi, atsižvelgiant į Sutarties 9 
straipsnį ir Sutarties 162 straipsnyje ESF 
nustatytas užduotis; taip turėtų būti 
didinama ekonominė, socialinė ir teritorinė 
sanglauda pagal Sutarties 174 straipsnį. 
Pagal Sutarties 9 straipsnį ESF turėtų 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
skurdu ir socialine atskirtimi, aukšto lygio 
švietimu, mokymu ir žmonių sveikatos 
apsauga;

Or. en

Pakeitimas 35
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de



PE491.059v01-00 6/156 AM\903909LT.doc

LT

Pakeitimas 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Kad visiškai atitiktų šios strategijos 
tikslus, visų pirma susijusius su užimtumu, 
švietimu ir kova su socialine atskirtimi, 
ESF turėtų remti valstybes nares šioms 
įgyvendinant Tarybos rekomendacijas dėl 

(3) 2010 m. birželio 17 d. Europos Vadovų 
Taryba paragino vykdant visas bendrąsias 
politikos sritis, įskaitant sanglaudos 
politiką, įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“. Kad visiškai atitiktų šios strategijos 
tikslus, visų pirma susijusius su užimtumu, 
švietimu ir kova su skurdu ir socialine 
atskirtimi, ESF turėtų remti valstybes nares 
šioms stengiantis pasiekti šiuos tikslus. 
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valstybių narių ir Sąjungos bendrųjų 
ekonominės politikos gairių, taip pat 
Tarybos sprendimus dėl valstybių narių 
užimtumo politikos gairių, priimtus pagal 
Sutarties 121 straipsnį ir 148 straipsnio 4 
dalį. Fondas taip pat turėtų padėti
įgyvendinti pavyzdines iniciatyvas, ypač 
„Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę“, iniciatyvas „Judus jaunimas“ 
ir „Europos kovos su skurdu ir socialine 
atskirtimi planas“. Fondas taip pat rems su 
iniciatyvomis „Skaitmeninė darbotvarkė“ ir 
„Inovacijų sąjunga“ susijusią veiklą;

Fondas taip pat turėtų remti pavyzdinių 
iniciatyvų, ypač „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų kūrimo darbotvarkės“, iniciatyvų 
„Judus jaunimas“ ir „Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planas“ 
įgyvendinimą. Fondas taip pat rems su 
iniciatyvomis „Skaitmeninė darbotvarkė“ ir 
„Inovacijų sąjunga“ susijusią veiklą;

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę naudotis ESF ištekliais EGF 
veiksmams užbaigti, kai darbuotojai 
atleidžiami dėl didžiulio vietos, regioninės 
arba nacionalinės ekonomikos žlugimo, 
sukelto netikėtos krizės, arba dėl staigaus 
nuosmukio tam tikrame sektoriuje ar 
veiklos perkėlimo į ne ES valstybes nares 
sukeliant didelį neigiamą poveikį vietos, 
regioninei ar nacionalinei ekonomikai;

Or. en

Pakeitimas 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 

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

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

Or. pt

Pagrindimas

Europos užimtumo tarnybos neturėtų savo veiklos sieti tik su informacijos apie ES 
suteikiamas profesines galimybes sklaida; jos taip pat turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį ir, 
bendradarbiaudamos su viešosiomis ir privačiomis įmonėmis, nustatyti naujas įsidarbinimo 
galimybes. Siekiama, kad EURES veikla būtų aktyvesnė ir dinamiškesnė ir ji turėtų tapti 
svarbiausia Europos judumo platforma.

Pakeitimas 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 

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

jėgos bei didėjančio įgūdžių ir darbo vietų 
trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Europos Sąjungai kyla 
struktūrinių sunkumų. Sunkumai dar
padidėjo kilus ekonomikos ir finansų 
krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, ypač 
jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, 
pavyzdžiui, migrantų. ESF turėtų siekti 
skatinti gerą darbą, kokybišką užimtumą ir 
remti neskaidraus užimtumo nutraukimą, 
investuoti į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi 
visą gyvenimą, skatinti socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu. Skatindamas integracinį 
darbo rinkų veikimą skatinant savanorišką 
tarptautinį geografinį darbuotojų judumą, 
ESF visų pirma turėtų remti Europos 
užimtumo tarnybų (EURES) veiklą, 
susijusią su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
mastu;

Or. en

Pakeitimas 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dėl ekonomikos globalizacijos, 
kintančių technologijų ir vis labiau 
senėjančios darbo jėgos bei didėjančio 
įgūdžių ir darbo vietų trūkumo tam 
tikruose sektoriuose ir regionuose Europos 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų. 
Sunkumai dar padidėjo kilus ekonomikos ir 
finansų krizei, dėl kurios išaugo nedarbas, 
ypač jaunimo ir kitų pažeidžiamų grupių, 
pavyzdžiui, migrantų. ESF turėtų siekti 
skatinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą, investuoti į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą, skatinti socialinę 

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

visą gyvenimą, skatinti socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu ir benamyste. Skatindamas 
geresnį darbo rinkų veikimą užtikrinant 
didesnį tarptautinį geografinį darbuotojų 
judumą, ESF visų pirma turėtų remti 
Europos užimtumo tarnybų (EURES) 
veiklą, susijusią su darbuotojų samdymu, 
informavimu, konsultavimu bei 
orientavimu nacionaliniu ir tarpvalstybiniu 
mastu;

Or. fr

Pakeitimas 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl



PE491.059v01-00 12/156 AM\903909LT.doc

LT

Pakeitimas 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) be šių prioritetų Sąjungos regionuose ir 
valstybėse narėse, ypač mažiau 
išsivysčiusiuose, užimtumui didinti ir 
skatinti ir žmogiškiesiems ištekliams 
vystyti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą ir stiprinti 
institucinius suinteresuotųjų subjektų, 
teikiančių paslaugas užimtumo, švietimo ir 
socialinės politikos srityse, gebėjimus;

Or. es
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Pakeitimas 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(5) be Reglamento [...] [BNR] 9 
straipsnyje nustatytų teminių prioritetų 
regionuose ir valstybėse narėse 
ekonomikos augimui ir užimtumui 
paskatinti reikėtų didinti viešojo 
administravimo veiksmingumą 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu bei 
viešojo administravimo gebėjimą veikti 
bendrai ir stiprinti institucinius 
suinteresuotųjų subjektų, teikiančių 
paslaugas užimtumo, švietimo, socialinių 
reikalų ir kultūros ir socialinės politikos 
srityse, gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 47
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. lt

Pakeitimas 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kartu labai svarbu remti Europos 
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 
sunkumais, tokiais kaip žiniomis grįsta 
ekonomika, skaitmeninė darbotvarkė, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ir efektyviai energiją 
vartojančios ekonomikos. Siekdamas 
svarbiausių teminių tikslų ESF turėtų 
padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje srityje 
ESF turėtų padėti darbuotojams pereiti 
prie ekologiškesnių įgūdžių ir darbo vietų, 
visų pirma energijos vartojimo 
efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos 

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

Or. de

Pakeitimas 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) kartu labai svarbu remti Europos
įmonių, ypač Europos mažųjų ir vidutinių 
įmonių, socialinių įmonių ir socialinės 
ekonomikos įmonių, plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir 
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 
sunkumais, susijusiais su globalizacija;

Or. es

Pakeitimas 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 



PE491.059v01-00 16/156 AM\903909LT.doc

LT

Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 53
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kartu labai svarbu remti Europos
mažųjų ir vidutinių įmonių plėtotę ir 
konkurencingumą bei užtikrinti, kad 
žmonės, suteikus jiems tinkamų įgūdžių ir
mokymosi visą gyvenimą galimybių, 
galėtų prisitaikyti ir susidoroti su naujais 

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

su naujais sunkumais, tokiais kaip žiniomis 
grįsta ekonomika, skaitmeninė 
darbotvarkė, perėjimas prie mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ir efektyviai 
energiją vartojančios ekonomikos. 
Siekdamas svarbiausių teminių tikslų ESF 
turėtų padėti įveikti šiuos sunkumus. Šioje 
srityje ESF turėtų padėti darbuotojams 
pereiti prie ekologiškesnių įgūdžių ir darbo 
vietų, visų pirma energijos vartojimo 
efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos 
ir darniojo transporto sektoriuose, 
atsižvelgiant į tai, kad Sąjunga ketina su 
klimato aspekto integravimu susijusią ES 
biudžeto dalį padidinti bent iki 20 proc., 
lėšas perimant iš įvairių politikos krypčių;

Or. en

Pakeitimas 54
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau 
koncentruotą paramą Europos Sąjungos 
prioritetams pasiekti, turėtų prisidėti 
įgyvendinant strategiją „Europa 2020“. 
Pirmiausia ESF turėtų padidinti paramą 
kovai su socialine atskirtimi ir skurdu, 
nustatydamas minimalias šiems tikslams 
rezervuotinas lėšas. ESF lėšomis 
finansuoti atrinkti investiciniai prioritetai 
ir jų skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Griežtos kvotos ir lėšų asignavimai atmestini, nes regionams reikia daugiau lankstumo 
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formuojant savo paramos strategiją, kuri turėtų būti pritaikyta jų konkretiems poreikiams.

Pakeitimas 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
ir didesnę paramą Europos Sąjungos 
prioritetams (užimtumui, švietimui, 
socialinei įtraukčiai, kovai su skurdu, 
neįgaliųjų nediskriminavimui ir 
institucinių gebėjimų gerinimui) pasiekti, 
turėtų prisidėti įgyvendinant strategiją 
„Europa 2020“, todėl turėtų būti skiriamas 
tinkamas ir pakankamas finansavimas 
šiems tikslams pasiekti. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas šiems 
tikslams rezervuotinas lėšas. ESF lėšomis 
finansuoti atrinkti investiciniai prioritetai ir 
jų skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį. Tačiau lėšos pagal temas 
turi būti telkiamos lanksčiai, kad ESF 
intervencines priemones būtų galima 
pritaikyti prie kiekvienos valstybės narės 
ir kiekvieno regiono poreikių ir ypatumų;

Or. es

Pakeitimas 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau (7) Pirmiausia ESF turėtų padidinti paramą 
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koncentruotą paramą Europos Sąjungos 
prioritetams pasiekti, turėtų prisidėti 
įgyvendinant strategiją „Europa 2020“. 
Pirmiausia ESF turėtų padidinti paramą 
kovai su socialine atskirtimi ir skurdu, 
nustatydamas minimalias šiems tikslams 
rezervuotinas lėšas. ESF lėšomis 
finansuoti atrinkti investiciniai prioritetai 
ir jų skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

kovai su socialine atskirtimi ir skurdu, 
nustatydamas minimalias šiems tikslams 
rezervuotinas lėšas.

Or. en

Pakeitimas 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
mažiausias rezervuotas išmokas. ESF 
lėšomis finansuoti atrinkti investiciniai 
prioritetai ir jų skaičius taip pat turi būti 
ribotas atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams, pavyzdžiui, 
miesto zonose prieinamam būstui,
rezervuotinas lėšas. ESF lėšomis finansuoti
atrinkti investiciniai prioritetai ir jų 
skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

Or. fr

Pakeitimas 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą kovai su socialine 
atskirtimi ir skurdu, nustatydamas 
minimalias šiems tikslams rezervuotinas 
lėšas. ESF lėšomis finansuoti atrinkti 
investiciniai prioritetai ir jų skaičius taip 
pat turi būti ribotas atsižvelgiant į remiamų 
regionų išsivystymo lygį;

(7) ESF, užtikrindamas labiau koncentruotą 
paramą Europos Sąjungos prioritetams 
pasiekti, turėtų prisidėti įgyvendinant 
strategiją „Europa 2020“. Pirmiausia ESF 
turėtų padidinti paramą aktyviai ir 
veiksmingai kovai su socialine atskirtimi ir 
skurdu, nustatydamas minimalias šiems 
tikslams rezervuotinas lėšas. ESF lėšomis 
finansuoti atrinkti investiciniai prioritetai ir 
jų skaičius taip pat turi būti ribotas 
atsižvelgiant į remiamų regionų 
išsivystymo lygį;

Or. pl

Pakeitimas 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, įskaitant veikiančius regionų ir 
vietos lygmenimis, ypač socialinių 
partnerių ir nevyriausybinių organizacijų, 
partnerystė, suteikiant jiems nustatytą 
asignavimų dalį, kuri gali būti teikiama 
kaip visuotinė dotacija. Valstybės narės 
užtikrina aktyvų socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą
įgyvendinant ESF lėšomis remiamą veiklą.
Be to, pagal Reglamento [...] [BNR] 52 
straipsnį valstybės narės turėtų skiria 
tinkamą finansinės paramos su ESF 
susijusiai techninei pagalbai lygį 
tiesiogiai visiems Reglamente [...] [BNR] 
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nurodytame 5 straipsnyje pateiktiems 
partneriams, visų pirma socialiniams 
partneriams ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, siekiant palengvinti šių 
partnerių dalyvavimą rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas bei veiksmus ir remti jų 
gebėjimų stiprinimą pagal Europos
elgesio kodeksą dėl partnerystės;

Or. en

Pakeitimas 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(9) ESF lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų susijusių 
teritorinių ir socialinių bei ekonominių 
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė. 
Todėl būtina, kad valstybės narės įtrauktų
socialinius partnerius, nevyriausybines 
organizacijas, vietos ir regionines valdžios 
institucijas laiku ir nuosekliai rengiant,
įgyvendinant, stebint ir vertinant ESF;
Visais politiniais lygmenimis turėtų būti 
kuriamos aukštos kokybės partnerystės. 
Partnerystės principas turėtų būti 
sustiprintas ir įtrauktas kaip pagrindinis 
principas į visus ESF remiamus 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 61
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pagrindimas

Regionų ir vietos valdžios institucijos geriausiai yra susipažinusios su socialine ir ekonomine 
padėtimi savo veiklos teritorijose ir jos žino tikruosius atitinkamoje teritorijoje gyvenančių 
žmonių poreikius. Todėl jos turėtų dalyvauti ne tik įgyvendinimo etape, bet taip pat tariantis 
dėl strateginio apibrėžimo, visų pirma nustatant uždavinius ir rengiant veiksmų ir tikslų 
planą.

Pakeitimas 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 63
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

nevyriausybines organizacijas dalyvauti 
rengiant ir įgyvendinant ESF lėšomis 
remiamą veiklą;

Or. es

Pakeitimas 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) kad politika jautriau reaguotų į 
socialinius pokyčius ir kad būtų 
skatinamos ir remiamos novatoriškos 
socialinės įmonės, labai svarbu remti 
socialines inovacijas. Siekiant padidinti 
politikos veiksmingumą, būtų naudinga, 
prieš pradedant plačiau diegti 
novatoriškus sprendimus, pirmiausia juos 
išbandyti ir įvertinti, tam turėtų būti 
skiriama speciali ESF parama;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti,

būtina sutelkti regionų ir vietos 
suinteresuotuosius subjektus. Regionų ir 
vietos valdžios institucijos, miestai, 
socialiniai partneriai ir nevyriausybinės 
organizacijos galėtų aktyviau dalyvauti 
rengiant, vykdant, stebint ir vertinant 
veiksmų programas, jei būtų propaguojami 
ir įgyvendinami teritoriniai paktai, vietos 
užimtumo ir socialinės įtraukties 
iniciatyvos, bendruomenių inicijuojamos 
vietos plėtros strategijos ir tvarios miestų 
plėtros strategijos; Valstybė narė į 
partnerystę turėtų įtraukia tas institucijas, 
organizacijas ir grupes, kurios atstovauja 
konkrečiam teritoriniam lygmeniui ir 
kurios gali daryti įtaką veiksmų programų 
įgyvendinimui arba gali būti jo paveiktos. 
Ypatingas dėmesys skiriamas grupėms, 
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kurios galėtų nukentėti nuo programos ir 
kurios gali patirti sunkumų siekdamos 
daryti įtaką programai, visų pirma
pažeidžiamiausioms ir socialiai atskirtoms 
grupėms. Bendradarbiavimas su 
partneriais grindžiamas geriausia 
patirtimi, kuri yra elgesio kodekso, 
nurodyto 5 straipsnio 3 dalyje, pagrindas. 
Ne mažiau kaip 5 proc. nacionaliniu 
lygmeniu skirtų ESF išteklių skiriama 
veiksmams pagal integruotas teritorines 
investicijas, kaip tai nustatyta Reglamento 
[...] 99 straipsnyje [BNR];

Or. en

Pakeitimas 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, būtina 
sutelkti regionų ir vietos suinteresuotuosius 
subjektus. Taikant daugiapakopio 
valdymo principą, regionų ir vietos 
valdžios institucijos, miestai, socialiniai 
partneriai, nevyriausybinės organizacijos ir 
kiti pilietinės visuomenės atstovai turėtų
aktyviau dalyvauti rengiant, vykdant ir 
valdant programas; jei būtina, tam turėtų 
būti propaguojami ir įgyvendinami 
teritoriniai paktai, vietos užimtumo ir 
socialinės įtraukties iniciatyvos, 
bendruomenių inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos ir tvarios miestų plėtros 
strategijos;

Or. es
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Pakeitimas 71
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(14) kad strategija „Europa 2020“ ir jos 
pagrindiniai tikslai būtų įgyvendinti, 
būtinas regionų ir vietos suinteresuotųjų
subjektų aktyvus dalyvavimas. Regionų ir 
vietos valdžios institucijos, miestai, 
socialiniai partneriai ir nevyriausybinės 
organizacijos turėtų turėti didesnę įtaką
rengiant ir vykdant programas, jei būtų 
propaguojami ir įgyvendinami teritoriniai 
paktai, vietos užimtumo ir socialinės 
įtraukties iniciatyvos, bendruomenių 
inicijuojamos vietos plėtros strategijos ir 
tvarios miestų plėtros strategijos;

Or. en

Pakeitimas 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų 
remiami, pavyzdžiui, studentai, darbo vietų 
kūrimas, savanoriškas darbuotojų 
judumas, socialinė įtrauktis ir socialinė 
ekonomika. Dotacijų teikimas turėtų 
visada būti išsaugotas kaip galimybė 
naudotis finansavimo deriniu, geriausiai 
atitinkančiu regioninius ir vietos 
poreikius;



PE491.059v01-00 30/156 AM\903909LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, jei tai padeda didinti 
veiksmų efektyvumą arba užbaigti kitų ES 
priemonių, kaip antai PSCI, EGF ir 
ERPF, veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(17) valstybes nares ir regionus reikėtų 
skatinti ESF poveikį stiprinti įgyvendinant 
finansines priemones, kuriomis būtų 
remiami, pavyzdžiui, studentai, jaunimas, 
vyresni negu 50 metų asmenys, darbo 
vietų kūrimas, darbuotojų judumas, 
socialinė įtrauktis ir socialinis verslumas;

Or. pl

Pakeitimas 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį turėtų būti perduoti
Komisijai tais atvejais, kai įvairioms 
veiklos rūšims reikia nustatyti 
standartinius vieneto įkainius ir 
vienkartines sumas bei jų didžiausią sumą 
ir parengti konkrečias politinių garantijų 
taisykles ir sąlygas. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų 
perduodami vienu metu, laiku ir tinkamai;

(18) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnio nuostatas Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų
įvairioms veiklos rūšims nustatyti 
standartinius vieneto įkainius ir 
vienkartines sumas bei jų didžiausią sumą 
ir parengti konkrečias politinių garantijų 
taisykles ir sąlygas. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą ir rengdama jų tekstus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
Europos Parlamentui ir Tarybai būtų 
perduodami vienu metu, laiku ir tinkamai;

Or. es
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Pakeitimas 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nustatoma Europos 
socialinio fondo (ESF) misija, jo paramos 
aprėptis, specialiosios nuostatos bei 
tinkamos paramai gauti išlaidų rūšys.

Šiame reglamente nustatomi Europos 
socialinio fondo (ESF) uždaviniai, jo 
paramos aprėptis, specialiosios nuostatos 
bei tinkamos paramai gauti išlaidų rūšys.

Or. es

Pagrindimas

SESV 177 straipsnyje nurodoma: „Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu, nustato struktūrinių fondų uždavinius, prioritetinius tikslus ir 
sąrangą“.

Pakeitimas 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Misija Tikslas

Or. es

Pagrindimas

SESV 177 straipsnyje nurodoma: „Europos Parlamentas ir Taryba, priimdami reglamentus 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu, nustato struktūrinių fondų uždavinius, prioritetinius tikslus ir 
sąrangą“.

Pakeitimas 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį ir palengvina 
darbuotojų prisitaikymą prie įmonių ir 
gamybos sistemų pokyčių. ESF taip pat 
padeda stiprinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą Sąjungoje, kovoti su 
skurdu ir socialine atskirtimi, skatinti 
lyčių lygybę, lygias galimybes ir naikinti 
visų formų diskriminaciją.

Or. fr

Pakeitimas 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia savanorišką 
geografinį ir profesinį darbuotojų judumą, 
palengvina naujų įgūdžių ir kompetencijų, 
reikalingų pereinant prie aplinkos ir 
tvaraus socialinio vystymosi, numatymą ir 
ugdymą, skatina aukštą švietimo ir 
mokymo lygį, lyčių lygybę, lygias 
galimybes ir nediskriminavimą, didina 
socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su skurdu, 
taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. en



PE491.059v01-00 34/156 AM\903909LT.doc

LT

Pakeitimas 81
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pt

Pagrindimas

Šiuo metu nemažai aukštą akademinę kvalifikaciją turinčių žmonių negali rasti darbo. Todėl 
labai svarbu remti prisitaikymo ir įgūdžių atnaujinimo priemones, kad jie galėtų lengviau 
patekti į darbo rinką. ESF turėtų būti numatyta parama jaunimo užimtumui skatinti, siekiant 
išspręsti jaunimo nedarbo problemą, dėl kurios naujos kartos aukštą kvalifikaciją turintys 
asmenys emigruoja ir ieško darbo kitose ne Europos šalyse.

Pakeitimas 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF skatina aukštą užimtumo lygį ir 
darbo kokybę, remia geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, palengvina jų 

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

remia savanorišką geografinį ir profesinį 
darbuotojų judumą, teikia paramą iš darbo 
atleistiems darbuotojams, skatina aukštą 
švietimo ir mokymo lygį, lyčių lygybę, 
lygias galimybes ir nediskriminavimą, 
didina socialinę įtrauktį ir stiprina kovą su 
skurdu, taip padėdamas siekti su didesne 
ekonomine, socialine ir teritorine 
sanglauda susijusių Europos Sąjungos 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. lt

Pakeitimas 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos „Europa 
2020“ prioritetus ir pagrindinius tikslus. 
ESF lėšomis remiamas politikos ir veiksmų 
rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į 
integruotąsias valstybių narių ekonomikos
ir užimtumo politikos gaires ir Tarybos 
rekomendacijas dėl nacionalinių reformų 
programų.

2. ESF misija – remti valstybių narių 
siekius įgyvendinti bent jau pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategijos 
„Europa 2020“ bent pagrindinius tikslus. 
ESF lėšomis remiamas politikos ir veiksmų 
rengimas ir įgyvendinimas, atsižvelgiant į 
„gerų darbo vietų“ koncepciją ir 
užtikrinant, kad ESF remiama veikla būtų 
prisidedama prie JT ir TDO deramo darbo 
darbotvarkės ir visų jos aspektų 
įgyvendinimo. Visa ESF remiama politika 
ir veiksmais griežtai laikomasi 
tarptautinių darbo standartų ir TDO 
konvencijų, visų pirma įsipareigojimo 
skatinti visišką, našų ir laisvai 
pasirenkamą užimtumą, kaip nustatyta 
TDO konvencijoje Nr. 122.

Or. en
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Pakeitimas 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams ir tiems, kurie labiausiai 
nutolę nuo darbo rinkos, neįgaliesiems, 
migrantams, pabėgėliams ir prieglobsčio 
prašytojams bei kitoms grupėms, kurioms 
gresia skurdas, vaikams ir jaunimui, 
vyresnio amžiaus žmonėms, etninėms 
mažumoms, marginalioms bendruomenėms
arba bendruomenėms, kurioms gresia 
atskirtis, socialinę atskirtį patiriantiems 
asmenims. ESF taip pat remia įmones, 
labai mažas įmones ir kooperatines 
bendroves, kurios skatina jų narių ir 
vartotojų interesus, taip pat socialinių 
problemų sprendimus ir įgyvendina 
socialinę ekonomiką. ESF taip pat remia 
organizacijas, sistemas ir struktūras, kad 
joms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma socialinės politikos, socialinės 
kultūros ir kultūros, užimtumo, švietimo 
srityse.

Or. en

Pakeitimas 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas Europos 
Sąjungos gyventojams, būtent ilgalaikius 
bedarbius, jaunus ir nekvalifikuotus 
darbuotojus, darbuotojus, vyresnius negu 
50 metų, kurie, netekę darbo, patiria 
sunkumų norėdami grįžti į darbo rinką, 
neįgaliuosius, migrantus, etnines mažumas, 
marginalias bendruomenes, socialinę 
atskirtį patiriančius žmones. ESF taip pat 
remia įmones, sistemas ir struktūras, kad 
joms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

Or. pl

Pakeitimas 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat 
remia įmones, sistemas ir struktūras, kad 
joms būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, benamiams ir kitoms 
žmonių grupėms, kuriems gresia skurdas 
ir socialinė atskirtis, įskaitant vaikus ir 
jaunimą. ESF taip pat remia įmones, 
sistemas ir struktūras, kad joms būtų 
lengviau prisitaikyti prie naujų uždavinių, 
kad būtų skatinamas geras valdymas ir 
socialinė pažanga, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.
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Or. en

Pakeitimas 89
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems bet kokio amžiaus asmenims. 
ESF taip pat remia įmones, sistemas ir 
struktūras, kad joms būtų lengviau 
prisitaikyti prie naujų uždavinių, kad būtų 
skatinamas geras valdymas ir reformų 
įgyvendinimas, visų pirma užimtumo, 
švietimo ir socialinės politikos srityse.

Or. de

Pakeitimas 90
Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims, nesvarbu kokio 
jie amžiaus. ESF taip pat remia įmones, 
sistemas ir struktūras, kad joms būtų 
lengviau prisitaikyti prie naujų uždavinių, 
kad būtų skatinamas geras valdymas ir 
reformų įgyvendinimas, visų pirma 
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politikos srityse. užimtumo, švietimo ir socialinės politikos 
srityse.

Or. de

Pakeitimas 91
Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
įskaitant prieglobsčio prašytojus, etninėms 
mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

Or. de

Pagrindimas

Kaip ir per 2007–2013 m. paramos teikimo laikotarpį, ir nuo 2014 m. prieglobsčio prašytojai 
turi turėti galimybę gauti paramą iš ESF. Iš praktikos matyti, kad prieglobsčio prašytojų 
padėtį galima gerokai pagerinti vykdant ESF remiamą integraciją į darbo rinką.

Pakeitimas 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, neįgaliesiems, migrantams, 
etninėms mažumoms, marginalioms 
bendruomenėms, socialinę atskirtį 
patiriantiems asmenims. ESF taip pat remia 
darbuotojus, įmones ir verslininkus, taip 
pat sistemas ir struktūras, kad joms būtų 
lengviau prisitaikyti prie naujų uždavinių, 
kad būtų skatinamas geras valdymas ir 
reformų įgyvendinimas, visų pirma 
užimtumo, švietimo ir socialinės politikos 
srityse.

Or. fr

Pakeitimas 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: ilgalaikiams 
bedarbiams, benamiams, neįgaliesiems, 
migrantams, etninėms mažumoms, 
marginalioms bendruomenėms, socialinę 
atskirtį patiriantiems asmenims. ESF taip 
pat remia įmones, sistemas ir struktūras, 
kad joms būtų lengviau prisitaikyti prie 
naujų uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

Or. fr
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Pakeitimas 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
ilgalaikius bedarbius, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, 
įskaitant pažeidžiamiausias grupes, būtent 
bedarbius, ypač ilgalaikius bedarbius, 
jaunimą, moteris, neįgaliuosius, 
migrantus, etnines mažumas, marginalias 
bendruomenes, socialinę atskirtį 
patiriančius žmones. ESF taip pat remia 
įmones, sistemas ir struktūras, kad joms 
būtų lengviau prisitaikyti prie naujų 
uždavinių, kad būtų skatinamas geras 
valdymas ir reformų įgyvendinimas, visų 
pirma užimtumo, švietimo ir socialinės 
politikos srityse.

Or. es

Pakeitimas 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į toliau nurodytus
teminius tikslus ir vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. [...] 9 straipsniu, ESF 
lėšomis remiami šie investiciniai 
prioritetai:

1. Atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. [...] 
9 straipsnio 8, 9, 10, 11 dalis, atitinkamai 
pateiktas a), b), c) ir d) punktuose ir ESF 
misiją, ESF lėšomis remiami šie 
investiciniai prioritetai:

Or. en

Pakeitimas 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti užimtumą ir remti darbo jėgos 
judumą:

a) didinti aukštos kokybės užimtumą, 
skatinti gerą ir tinkamą darbą:

Or. en

Pakeitimas 97
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant darbo 
jėgos judumą, visų pirma atokiausiuose ir 
labiausiai į šiaurę nutolusiuose 
regionuose, kuriuose yra mažesnis 
gyventojų tankumas, taip pat kalnuotose 
vietovėse;

Or. pt

Pakeitimas 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims galimybę gauti 
darbą, ypatingą dėmesį skiriant 
pažeidžiamiausioms grupėms: jaunimui, 
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jėgos judumą; vyresniems negu 45 metų asmenims, 
moterims ir neįgaliesiems, taip pat 
pasitelkiant vietos užimtumo iniciatyvas ir 
remiant darbo jėgos judumą;

Or. es

Pakeitimas 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) suteikiant ieškantiems darbo ir 
neaktyviems asmenims, gaunantiems 
tikslinę ilgalaikiams bedarbiams skirtą 
paramą, galimybę gauti aukštos kokybės 
darbą, taip pat pasitelkiant vietos 
užimtumo iniciatyvas ir remiant 
savanorišką darbo jėgos judumą;

Or. en

Pakeitimas 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 101
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) į darbo rinką integruojant jaunuolius, 
įskaitant aktyvias užimtumo iniciatyvas, 
darbo rinkos naujokus remiančių biurų 
veiklą ir nacionalinę ir tarptautinę darbo 
patirtį, ir taip didinant jaunimo judumą 
Europoje;

Or. pt

Pagrindimas

Turi būti remiami visi jaunuoliai, taip pat visos iniciatyvos, kurios gali jiems padėti patekti į 
darbo rinką. Paramos biurų veiklą gali užtikrinti universitetai, miestų tarybos ir kitos vietos 
valdžios institucijos ir taip sukurti galimybes rasti darbą ir leisti jaunimui patekti į darbo 
rinką ir užtikrinti jų tarptautinį judumą.

Pakeitimas 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) su darbo rinka ilgam integruojant 
nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius 
ir vyresnius negu 50 metų asmenis;

Or. pl

Pakeitimas 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 104
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą bei plėtrą, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių;

Or. es

Pagrindimas

Į ESF tikslus turi būti įtrauktas mažųjų ir vidutinių įmonių, kurios sukuria daugiausia darbo 
vietų, kūrimas ir plėtra.

Pakeitimas 105
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą, verslumo mokymus, 
verslo veiklą miestuose ir mokyklose, 
rizikos kapitalo fondus ir techninę 
paramą, visų pirma verslą pradedantiems 
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asmenims;

Or. pt

Pagrindimas

Savarankiško darbo sukūrimas skatina verslumo kultūrą, kuri gali išsivystyti į verslo idėją, jei 
parama teikiama visais etapais. Taip pat svarbu remti mokymą apie verslumą, skatinti kurti 
verslo idėjas, nustatyti finansavimo rūšis, pvz., verslo finansiniai rėmėjai arba rizikos 
kapitalo įmonės, ir teikti visokeriopą techninę paramą, kad verslo idėją būtų galima 
įgyvendinti rinkoje.

Pakeitimas 106
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą, tvarų vystymąsi ir verslo, 
visų pirma MVĮ, perkėlimą;

Or. en

Pakeitimas 107
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą;

iii) skatinant savarankišką darbą, verslumą 
ir verslo kūrimą bei perdavimą;

Or. de

Pakeitimas 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iv) užtikrinant vyrų ir moterų lygybę darbo 
rinkoje ir siekiant karjeros, vyrų ir moterų 
ekonominį nepriklausomumą ir sąlygas 
derinti darbinį ir asmeninį gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) suteikiant galimybę gauti prieinamą 
būstą naudojantis specialių socialinių 
tarnybų paslaugomis ir didinant 
socialinio būsto pasiūlą;

Or. fr



AM\903909LT.doc 49/156 PE491.059v01-00

LT

Pakeitimas 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie
technologinių ir darbo rinkos pokyčių, 
vykdant aktyvias prevencines priemones, 
ypač regionuose, kuriuose įmonės ir 
sektoriai restruktūrizuojami, taip pat 
įmonių veikla nutraukiama ar 
perkeliama, ir regionuose, kuriuose 
susiduriama su didelėmis ir nuolatinėmis 
gamtinėmis arba demografinėmis 
kliūtimis, kaip nurodoma SESV 174 
straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose.

Or. es

Pakeitimas 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių, 
ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 113
Ramona Nicole Mănescu

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

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

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams, visų pirma MVĮ ir 
mažosioms įmonėms, prisitaikyti prie 
pokyčių;

Or. en

Pakeitimas 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie socialinių ir 
ekonominių pokyčių bei socialinės 
ekonomikos subjektų populiarinimą ir 
plėtrą;

Or. pl

Pakeitimas 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

v) padedant darbuotojams, įmonėms ir 
verslininkams prisitaikyti prie pokyčių, 
susijusių su perėjimu prie aplinkos ir 
tvaraus socialinio vystymosi;

Or. en
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Pakeitimas 116
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 117
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai senėjant 
darbuotojams, gerinant jų darbo sąlygas ir 
aplinką, sveikatą ir vyresnio amžiaus 
darbuotojų skatinimo veiklą;

Or. en
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Pakeitimas 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai senėjant, taip pat 
palaikant fizinį aktyvumą;

Or. en

Pagrindimas

Sportas kuria darbo vietas. Sportas skatina nuolat tobulėti ir atnaujinti sporto paslaugas, o 
tam, kad tai būtų padaryta, reikia aukštos kvalifikacijos ir gerai parengtų darbuotojų. Beveik 
15 mln. žmonių ES tiesiogiai arba netiesiogiai dirba sporto paslaugų sektoriuje. Manoma, 
kad per pastaruosius dešimt metų su sportu susijęs užimtumas išaugo apie 60 proc.

Pakeitimas 120
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) aktyviai ir sveikai senėjant; vi) aktyviai ir sveikai gyvenant ir senėjant, 
palaikant fizinį aktyvumą ir užsiimant 
mėgėjų sportu;

Or. de

Pagrindimas

Visų pirma atsižvelgiant į demografinius pokyčius, fizinis aktyvumas tampa vis svarbesnis bet 
kokio amžiaus žmonių sveikatai, ir ne tik darbuotojų. Taigi ESF investicijomis šioje srityje 
galima ne tik sukurti darbo vietų, bet ir vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu sumažinti sveikatos 
apsaugos sistemų krūvį.
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Pakeitimas 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos organizacijas, skatinant 
partnerystes susitarimus ir iniciatyvas 
kuriant atitinkamų suinteresuotųjų 
subjektų, kaip antai socialinių partnerių 
ir nevyriausybinių organizacijų, tinklą 
tarptautiniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu, kad būtų sustiprinta darbo 
rinkos įtrauktis, remiami veiksmai 
tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti, 
ir pagerintos informacijos teikimo, 
konsultavimo ir gebėjimų derinimo prie 
darbo paslaugos darbdaviams ir judiems 
darbuotojams, įskaitant pasienio 
darbuotojus, sezoninius darbuotojus, 
neatsižvelgiant į padėtį komandiruojamus 
darbuotojus;

Or. en

Pakeitimas 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vii) modernizuojant ir stiprinant darbo 
rinkos institucijas, taip pat imantis veiksmų 
tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti, 
ypač nuo žemyno labiau nutolusiuose 
regionuose, pvz., atokiausiuose 
regionuose;

Or. es
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Pakeitimas 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vii) palaipsniui atsisakant nepatikimų 
užimtumo formų ir teikiant tolesnio 
socialinio judumo pagalbą siekiant 
stabilaus ir saugaus nuolatinio darbo;

Or. en

Pakeitimas 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii a) remiant darbo rinkos požiūriu 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų, 
visų pirma neįgaliųjų, užimtumą;

Or. en

Pakeitimas 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investuoti į švietimą, įgūdžius ir 
mokimąsi visą gyvenimą:

b) investuoti į geros kokybės, šiuolaikišką 
švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą 
gyvenimą:
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Or. pl

Pakeitimas 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sukuriant ir stiprinant į praktiką 
orientuoto, su ekonomika susijusio jaunų 
žmonių švietimo sistemą – taikant 
dualinio švietimo sistemas, kuriomis 
tinkamai susietas teorinis ir praktinis
mokymas;

Or. de

Pakeitimas 128
Nuno Teixeira

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

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

ii) gerinant aukštojo lygmens mokslo 
kokybę, veiksmingumą ir atvirumą, ir 
pritaikant jį prie faktinių darbo rinkos 
poreikių, kad būtų pritraukta daugiau 
studentų ir didėtų pažangumas, taip pat 
užimtumas ir judumas visoje Europoje;

Or. pt

Pagrindimas

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

Pakeitimas 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens 
mokslo kokybę, veiksmingumą ir atvirumą, 
kad būtų pritraukta daugiau studentų ir 
didėtų pažangumas, didesniu laipsniu 
naudojamos šiuolaikiškos mokymo 
sistemos šiuose lygmenyse;

Or. pl

Pakeitimas 130
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant darbo jėgos kvalifikaciją
ir keliant profesinę kvalifikaciją bei 
pritaikant švietimą ir mokymą darbo 
rinkos poreikiams;

Or. pt

Pagrindimas

Reikia nustatyti aiškų planą, kuriuo būtų atnaujinama kvalifikacija ir kompetencija ir 
sukuriamas tvirtesnis ir aiškesnis ryšys tarp žinių ir darbo rinkos poreikių.

Pakeitimas 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą, ugdant įgūdžius ir 
persikvalifikuojant bei skatinant laisvą ir 
neformalųjį mokymąsi, taip pat mokymo 
sistemas labiau pritaikant darbo rinkos 
poreikiams; skatinant pereinamąjį etapą, 
kai iš švietimo ir mokymo sistemos 
patenkama į darbo rinką,

Or. en

Pakeitimas 132
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

iii) didinant galimybes mokytis visą 
gyvenimą ir gauti prieinamas, tvarias ir 
aukštos kokybės kultūros paslaugas, 
ugdant darbo jėgos įgūdžius ir keliant 
kvalifikaciją bei siekiant švietimo ir 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams;

Or. en

Pakeitimas 133
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 134
Hermann Winkler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) skatinant jaunimą daugiau rinktis 
dualinį profesinį mokymą ir šią sistemą, o 
kartu pagal ją įgytus diplomus, labiau 
įtvirtinant ir didinant jų vertę Europos 
lygmeniu;
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Or. de

Pagrindimas

Labai sėkmingą, tačiau tik nedaugelyje valstybių narių taikomą dualinio profesinio mokymo 
sistemą, priešingai negu matoma bendra tendencija ES, reikia aiškiai nurodyti ir taip 
padidinti jos vertę.

Pakeitimas 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) suteikiant geresnes ir teisingesnes 
galimybes sudaryti sutartis pagal 
profesinę sritį ir teritoriją, siekiant kuo 
geriau patenkinti realius poreikius;

Or. fr

Pakeitimas 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii a) skatinant neformalųjį švietimą, 
didinti socialinį dalyvavimą ir profesinį 
mobilumą;

Or. lt

Pakeitimas 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu:

c) skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu ir diskriminacija:

Or. en

Pakeitimas 138
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią visų žmonių įtrauktį, 
tiek skatinant dalyvavimą darbo rinkoje, 
tiek kovojant su skurdu ir atskirtimi;

Or. de

Pagrindimas

Reikia aiškiai parodyti, kad pagal strategiją „Europa 2020“ aktyvi įtrauktis turi būti susijusi 
ne tik su darbo rinka. Be darbingų žmonių įtraukties į tvarų ir aukštos kokybės užimtumą, 
reikalinga ir tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, jau pasitraukė iš profesinio gyvenimo, įtrauktis.

Pakeitimas 139
Constanze Angela Krehl

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią visų žmonių įtrauktį, 
tiek skatinant dalyvavimą darbo rinkoje, 
tiek kovojant su skurdu ir atskirtimi;

Or. de
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Pakeitimas 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant aktyvią įtrauktį:

integruojant aktyvios darbingo amžiaus 
žmonių įtraukties metodus, kuriais būtų 
remiamos holistinės, asmeniniams 
poreikiams pritaikytos priemonės, 
užtikrinančios įtrauktį, darbo kokybę ir 
dalyvavimą socialiniame gyvenime ir 
apimančios integravimąsi ir 
reintegravimąsi į socialinį gyvenimą ir 
bendruomenę, kurios padėtų užtikrinti 
deramas minimalias pajamas ir prieigą prie 
kokybiškų paslaugų ir įtraukių darbo rinkų;
integruojant gyvavimo ciklo požiūrį 
siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama 
integruota parama mažinant vaikų ir 
vyresnio amžiaus žmonių skurdą ir atskirtį.

Or. en

Pakeitimas 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų, arba kitas migrantų 
kategorijas ir nepalankiausioje padėtyje 
esančias socialines grupes;

Or. fr



PE491.059v01-00 62/156 AM\903909LT.doc

LT

Pakeitimas 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
įskaitant romus ir pažeidžiamiausias 
grupes, ypač neįgaliuosius;

Or. es

Pakeitimas 143
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, 
pavyzdžiui, romų;

ii) integruojant marginalias bendruomenes;

Or. en

Pakeitimas 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą, ne pelno 
organizacijų sveikatą stiprinančias fizinio 
aktyvumo palaikymo programas ir 
visuotinės svarbos socialines paslaugas;



AM\903909LT.doc 63/156 PE491.059v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Sportas suteikia piliečiams galimybes bendrauti ir jungtis į socialinius tinklus ir taip iš esmės 
prisideda prie socialinės sanglaudos. Sportas taip pat gali būti naudojamas kaip priemonė, 
skirta imigrantų, etninių mažumų ir kitų pažeidžiamų visuomenės grupių įtraukčiai skatinti. 
Be to, sveikatą stiprinančios fizinio palaikymo programos padeda sutaupyti visuomenės 
sveikatos išlaidas.

Pakeitimas 145
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės 
svarbos socialines paslaugas;

iv) didinant galimybes gauti įperkamas, 
tvarias ir aukštos kokybės paslaugas, 
įskaitant sveikatos priežiūrą, 
sveikatinamąjį fizinį aktyvumą, mėgėjų 
sportą ir visuotinės svarbos socialines 
paslaugas;

Or. de

Pakeitimas 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
visuotinės svarbos socialines paslaugas, 
įskaitant viešąsias paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 147
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones;

v) skatinant socialinę ekonomiką ir 
socialines įmones bei kooperatines 
bendroves;

Or. it

Pakeitimas 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

vi) skatinant bendruomenės inicijuojamas 
vietos plėtros strategijas;

Or. es

Pakeitimas 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) įgyvendinant bendruomenės 
inicijuojamas vietos plėtros strategijas;

vi) įgyvendinant valdžios institucijų ir
bendruomenės inicijuojamas vietos plėtros 
strategijas ir teritorines iniciatyvas;

Or. en
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Pakeitimas 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi a) Priemonės, kuriomis siekiama
nutraukti skurdą, pavyzdžiui, parama 
šeimai, užtikrinti galimybę gauti aukštos 
kokybės paslaugas ir skatinti vaikų
dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;

Or. en

Pakeitimas 151
Tamás Deutsch

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi a) sportas kaip fizinė veikla, padedanti 
gyventi sveikiau;

Or. en

Pakeitimas 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) stiprinti institucinius gebėjimus ir 
veiksmingą viešąjį administravimą:

d) stiprinti institucinius gebėjimus ir 
veiksmingą ir bendrą viešąjį 
administravimą bei skatinant socialinių 
partnerių, nevyriausybinių organizacijų, 
regioninių ir vietos valdžios institucijų bei 
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kitų suinteresuotųjų šalių, ypač tų 
partnerių, kurie nurodyti Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, gebėjimų 
stiprinimą:

Or. en

Pakeitimas 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investuojant į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 
viešąsias paslaugas siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo ir gero valdymo.

i) investuojant į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 
viešąsias paslaugas siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo,  gero valdymo ir 
bendradarbiavimo.

Or. en

Pakeitimas 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto i papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) investuojant į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 
viešąsias paslaugas siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo ir gero valdymo.

i) investuojant į institucinius gebėjimus ir 
veiksmingesnį viešąjį administravimą bei 
viešąsias paslaugas, įskaitant vietos ir 
regioniniu lygmeniu, siekiant reformų, 
geresnio reglamentavimo ir sustiprinti jų 
gero valdymo gebėjimus.

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

Or. en

Pakeitimas 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) investicijos į institucinius gebėjimus 
vietos ir regioniniu lygmeniu siekiant jų 
gero valdymo gebėjimų stiprinimo 
reformų;

Or. en
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Pakeitimas 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, visų 
pirma socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, įskaitant 
socialinių ir kultūrinių paslaugų ir 
aplinkos organizacijas, gebėjimus, 
įgyvendinant veiksmų programas ir jose 
nurodytas užimtumo, švietimo, socialinės 
ir socialinės kultūrinės politikos kryptis, 
taip pat sudarant sektorių ir teritorinius 
paktus dėl pasirengimo vykdyti 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
reformas.

Or. en

Pakeitimas 158
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant partnerių, įgyvendinančių 
užimtumo, švietimo ir pirminio bei tęstinio 
profesinio mokymo, socialinę politiką, 
gebėjimus ir sudarant sektorių ir 
teritorinius paktus dėl pasirengimo vykdyti 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
reformas.

Or. en
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Pakeitimas 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) didinant suinteresuotųjų subjektų, 
įgyvendinančių užimtumo, švietimo ir 
socialinę politiką, gebėjimus ir sudarant 
sektorių ir teritorinius paktus dėl 
pasirengimo tobulėti ir daryti socialinę 
pažangą nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. lt

Pakeitimas 161
Tamás Deutsch
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) Investicijos į partnerystės principą ir 
partnerių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 
[...] 5 straipsnyje, gebėjimų stiprinimą, 
siekiant užtikrinti  šių partnerių 
įsitraukimą ir dalyvavimą rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas ir veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 163
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punkto ii A papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) gebėjimų kūrimas sudarant 
teritorinius paktus ir įgyvendinant vietos 
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iniciatyvas, kad būtų skatinamas ESF 
teritorinis aspektas.

Or. pt

Pakeitimas 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 165
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekologiškas darbo vietas su aplinka ir 
energetika susijusiuose sektoriuose;

Or. en

Pakeitimas 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas, tobulinant 
antrosios ir trečiosios pakopos aukštojo 
mokslo studijas, rengiant mokslo 
darbuotojus ir sukuriant aukštojo mokslo 
įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrų bei įmonių tinklus ir sudarant 
partnerystės susitarimus;

c) stiprinti mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas, įskaitant 
novatoriškus tinklus socialinės kultūros ir 
kūrybos sektoriuose, tobulinant antrosios ir 
trečiosios pakopos aukštojo mokslo 
studijas, rengiant mokslo darbuotojus ir 
sukuriant aukštojo mokslo įstaigų, 
mokslinių tyrimų ir technologijų centrų bei 
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įmonių tinklus ir sudarant partnerystės 
susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) didinti mažųjų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių konkurencingumą ugdant įmonių ir 
darbuotojų prisitaikymą, daugiau 
investuojant į žmogiškąjį kapitalą ir 
stiprinant integruotą darbo rinką taip, kad 
ji būtų prieinama neįgaliems asmenims, 
plečiant MVĮ mokymo ir mokymosi 
programas, visų pirma jauniems 
žmonėms, skatinant mažųjų ir vidutinių 
įmonių kooperacines bendroves, sistemas 
ir struktūras, kurios padeda spręsti 
socialines problemas;.

Or. en

Pakeitimas 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
pagalbą siekiant aplinkos apsaugos ir 
tvaraus socialinio vystymosi ugdant 
įmonių ir darbuotojų prisitaikymą ir 
skatinant daugiau investuoti į naujus 
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įgūdžius ir gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 170
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) didinti mažųjų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių konkurencingumą ir tvarų 
vystymąsi ugdant įmonių, darbuotojų ir 
vadovų prisitaikymą ir skatinant daugiau 
investuoti į žmogiškąjį kapitalą, įskaitant 
jaunimo švietimą, mokymą ir praktiką;

Or. en

Pakeitimas 171
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą ugdant įmonių ir 
darbuotojų prisitaikymą ir skatinant 
daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą, 
įskaitant dualinio profesinio mokymo 
įstaigų rėmimą.

Or. de

Pakeitimas 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) didinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių, socialinės ekonomikos įmonių ir 
socialinių įmonių, konkurencingumą 
ugdant įmonių ir darbuotojų prisitaikymą ir 
skatinant daugiau investuoti į žmogiškąjį 
kapitalą.

Or. es

Pakeitimas 173
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) didinti mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumą ugdant įmonių 
prisitaikymą prie naujų socialinių sąlygų 
ir skatinti darbuotojų prisitaikymą, kad jie 
įgytų naujų verslo įgūdžių, kurių reikia 
sėkmingai profesinei veiklai, taip pat 
daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą.

Or. pt

Pagrindimas

Įmonės turi prisitaikyti atsižvelgdamos į naujas socialines sąlygas ir pokyčius, kuriuos reikia 
atlikti dėl padidėjusios pasaulinės konkurencijos, įskaitant investicijas į technologijas, 
aplinką ir energiją.

Pakeitimas 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės užtikrina, kad veiksmų 
programose nustatyta strategija ir veiksmai 
būtų nuoseklūs ir jais būtų siekiama spręsti 
pereinant prie aplinkos apsaugos ir 
socialiniu požiūriu tvaraus vystymosi
iškilusius uždavinius, ir taip būtų siekiama 
bent pagrindinių strategijos „Europa 2020“ 
tikslų užimtumo, švietimo ir skurdo 
mažinimo srityse.

Or. en

Pakeitimas 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 177
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su 
skurdu, nustatytam Reglamento (ES) 
Nr. [...] 9 straipsnio 9 dalyje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 7 konstatuojamosios dalies pakeitimą ir pagrindimą.

Pakeitimas 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, 
nustatytam Reglamento (ES) Nr. [...] 9 
straipsnio 9 dalyje.

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, 
nustatytam Reglamento (ES) Nr. [...] 9 
straipsnio 9 dalyje. Investicijų prioritetas 
„Aktyvi įtrauktis“ įtraukiamas į visas 
veiksmų programas. Prieš rengdama 
partnerystės susitarimus ir veiksmų 
programas, Komisija pateikia gaires, kaip 
ESF turėtų įgyvendinti skurdo mažinimo 
tikslą pasitelkiant integruotą ir socialiniu 
požiūriu integruotą požiūrius.

Or. en

Pakeitimas 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, 
nustatytam Reglamento (ES) Nr. [...] 9 
straipsnio 9 dalyje.

2. Kiekviena valstybė narė bent 20 proc. 
visų ESF išteklių skiria teminiam tikslui 
skatinti socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu 
ir diskriminacija, nustatytam Reglamento 
(ES) Nr. [...] 9 straipsnio 9 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės išteklius telkia pagal 
temas ir juos paskirsto taip:

Išbraukta.

(a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 
dalyje;
(b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 
dalyje;
(c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų 
sutelkia daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės išteklius telkia pagal 
temas ir juos paskirsto taip:

3. Valstybės narės ir nacionalinės, 
regioninės ir vietos  valdžios institucijos 
išteklius telkia pagal temas ir juos paskirsto 
taip:

Or. en
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Pakeitimas 182
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės išteklius telkia pagal 
temas ir juos paskirsto taip:

3. Valstybės narės ir regionų valdžios 
institucijos išteklius telkia pagal temas ir 
juos paskirsto taip:

Or. it

Pakeitimas 183
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 

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

Or. es

Pakeitimas 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sk

Pakeitimas 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 187
Ramona Nicole Mănescu

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

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

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
į per konsultacijas su ekonominiais ir 
socialiniais partneriais pasirinktus 
investicinius prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) labiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės ne mažiau kaip 80 proc. 
bendros ESF išteklių sumos sutelkia 
teminiams tikslams, nurodytiems
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012[BNR] 9 
straipsnio 8,9, ir 10 punktuose;

Or. en

Pakeitimas 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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dalyje;

Or. de

Pakeitimas 190
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 192
Ramona Nicole Mănescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
į per konsultacijas su ekonominiais ir 
socialiniais partneriais pasirinktus 
investicinius prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punkte

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) Pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės ne mažiau kaip 70 proc. 
bendros ESF išteklių sumos sutelkia 
teminiams tikslams, nurodytiems
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012[BNR] 9 
straipsnio 8,9, ir 10 punktuose;

Or. en

Pakeitimas 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pereinamojo laikotarpio regionuose 
valstybės narės 70 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 

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

Or. es

Pakeitimas 195
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 80 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į šešis investicinius prioritetus, 
nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje, iš jų 
šalyse, gaunančiose paramą pagal ESM, 
ne mažiau kaip 50 proc. pagal teminius 
tikslus, kaip nurodyta b) punkte –
investicijos į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą ir d) punkte –
administracinių pajėgumų vystymas.

Or. de
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Pakeitimas 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 50 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

Or. es

Pakeitimas 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir 
regionuose, kurių 2007- 2013 m. 
laikotarpiu BVP vienam gyventojui buvo 
mažesnis negu 75 proc. vidutinio ES-25 
BVP, tačiau kurios atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus
atitinka pereinamojo laikotarpio arba 
labiau išsivysčiusių regionų finansavimo 
reikalavimus, valstybės narės 60 proc. visų 
kiekvienai veiksmų programai skirtų lėšų 
sutelkia daugiausia į penkis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės ne mažiau kaip 60 proc. 
bendros ESF išteklių sumos sutelkia 
teminiams tikslams, nurodytiems
Reglamento (ES) Nr. [...]/2012[BNR] 9 
straipsnio 8,9, ir 10 punktuose;

Or. en

Pakeitimas 200
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) mažiau išsivysčiusiuose regionuose 
valstybės narės 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
į per konsultacijas su ekonominiais ir 
socialiniais partneriais pasirinktus 
investicinius prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 201
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio straipsnio c punktas taip pat taikomas, 
tiems regionams, kurių BVP vienam 
gyventojui 2007–2013 m. laikotarpiu buvo 
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mažesnis nei 75 proc. ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [...]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose.

Or. en

Pakeitimas 202
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 3 punkto a ir b 
papunkčių, tuose regionuose, kur BVP 
vienam gyventojui 2007-2013 m. 
laikotarpiu buvo mažesnis negu vidutis 
ES-25 BVP ataskaitiniu laikotarpiu, bet 
kurie 2014–2020 m. laikotarpiu atitinka 
pereinamojo laikotarpio arba labiau 
išsivysčiusių regionų finansavimo 
reikalavimus, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. [...]/2012 [BNR] 82 straipsnio 2 
dalies b ir c punktuose, valstybės narės 
60 proc. visų kiekvienai veiksmų 
programai skirtų ESF lėšų sutelkia 
daugiausia į keturis investicinius 
prioritetus, nurodytus 3 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

ca) prioritetų skaičius gali būti padidintas 
iki šešių, jeigu konkrečiais motyvais 
pagrindžiama, kad taip bus geriau 
patenkinti kiekvieno regiono poreikiai ir 
įgyvendinti jų prioritetai.

Or. es

Pakeitimas 204
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) Nukrypstant nuo a, b ir c papunkčių, 
tuose regionuose, kur BVP vienam 
gyventojui 2007-2013 m. laikotarpiu buvo 
mažesnis negu vidutis ES-25 BVP 
ataskaitiniu laikotarpiu, bet kurie 2014–
2020 m. laikotarpiu atitinka pereinamojo 
laikotarpio arba labiau išsivysčiusių 
regionų finansavimo reikalavimus, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. [ ]/2012 
[BNR] 82 straipsnio 2 dalies b ir c 
punktuose, iki 60 proc. visų kiekvienai 
veiksmų programai skirtų ESF lėšų gali 
būti sutelkiama daugiausia į šešis 
investicinius prioritetus, nurodytus 3 
straipsnio 1 dalyje.

Or. pl

Pakeitimas 205
Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)



PE491.059v01-00 90/156 AM\903909LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo a ir b punktų 
nuostatų, valstybių narių sostinių 
regionams, kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka Reglamento (ES) Nr. 
[ ]/2012 [BNR] 82 straipsnio 3 dalies 
nuostatas, pirmiau nurodyti procentiniai 
dydžiai sumažinami 10 procentinių 
dydžių.

Or. en

Pakeitimas 206
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) Keturiems investiciniams prioritetams 
taikomas skaičius, nurodytas a, b ir c 
punktuose gali būti padidintas iki šešių 
prioritetų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalyje.

Or. pl

Pakeitimas 207
Tamás Deutsch

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo a ir b punktų 
nuostatų, valstybių narių sostinių 
regionams, kurie 2014–2020 m. 
laikotarpiu atitinka Reglamento (ES) Nr. 
[ ]/2012 [BNR] 82 straipsnio 3 dalies 
nuostatas, pirmiau nurodyti procentiniai 
dydžiai sumažinami 10 procentinių 
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dydžių.

Or. en

Pakeitimas 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento priede nustatyti bendri 
rodikliai ir konkrečios programos rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais.

Šio reglamento priede nustatyti bendri 
rodikliai ir konkrečios programos rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais ir visi 
duomenys turi būti suskirstomi pagal tipą.

Or. en

Pakeitimas 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento priede nustatyti bendri 
rodikliai ir konkrečios programos rodikliai 
naudojami pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
24 straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies 
b punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais.

Šio reglamento priede pateikiami 
orientaciniai bendri rodikliai ir 
orientaciniai konkrečios programos 
rodikliai pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 24 
straipsnio 3 dalį ir 87 straipsnio 2 dalies b 
punkto ii papunktį. Visi rodikliai 
išreiškiami absoliučiais skaičiais.

Or. es
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Pakeitimas 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendri ir konkrečios programos išdirbio 
rodikliai yra susiję su iš dalies arba visiškai 
įvykdytais veiksmais. Jei, atsižvelgiant į 
remiamų veiksmų pobūdį, yra galimybė, 
2022 metams nustatomos kaupiamosios 
kiekybinės siektinos vertės. Nustatomi 
nuliniai atskaitos rodikliai.

Bendri ir konkrečios programos griežtai ir 
negriežtai taikomi išdirbio rodikliai yra 
susiję su iš dalies arba visiškai įvykdytais 
veiksmais. Jei, atsižvelgiant į remiamų 
veiksmų pobūdį, yra galimybė, 
2022 metams nustatomos kaupiamosios 
kiekybinės siektinos vertės. Nustatomi 
nuliniai atskaitos rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Vietos ir regionų institucijos, socialiniai 
partneriai ir kiti suinteresuotieji subjektai, 
visų pirma nevyriausybinės organizacijos, 
rengiant ir įgyvendinant bei vertinant
veiksmų programas gali dalyvauti, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 5 
straipsnyje, jiems suteikiant bendrąjį 
įgaliojimą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. [...] 113 straipsnio 7 dalyje, bei gali 
dalyvauti jiems suteikiant techninę 
pagalbą pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 
108 ir 109 straipsnius. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad visuotinių dotacijų 
programos būtų prieinamos 
nevyriausybinėms organizacijoms visose 
ESF veiksmų programose. Tokiu atveju 
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veiksmų programoje nurodoma programos 
dalis, dėl kurios suteikiamas bendrasis 
įgaliojimas, įskaitant pagal kiekvieną 
prioritetinę kryptį numatomus jai skirti 
finansinius asignavimus. Techninei 
pagalbai skirtos lėšos turėtų būti 
sutelkiamos visose ESF veiksmų 
programose, išskirtinę paramą –
techninės pagalbos paslaugas – skiriant 
nevyriausybinėms organizacijoms ir 
mažoms vietos ir regioninėms 
institucijoms ES ir regioniniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 215
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekiant skatinti tinkamą vietos ir 
regioninių valdžios institucijų, taip pat 
socialinių partnerių dalyvavimą vykdant 
ESF lėšomis remiamą veiklą, Reglamento 
(ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte
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skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
valdžios institucijų gebėjimams numatyti 
bendruomenės planavimą ir stiprinti 
socialinį dialogą ir veiklai, kurios kartu
imamasi valdžios institucijos ir socialiniai 
partneriai.

Or. en

Pakeitimas 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma, ne mažiau 2 proc. bendros
ESF išteklių sumos kiekvienoje valstybėje 
narėje, būtų skiriama gebėjimų stiprinimo 
veiklai: mokymams, tinklų kūrimo 
priemonėms, socialinio dialogo stiprinimui 
ir veiklai, kurios imamasi kartu su 
socialiniais partneriais.

Or. en

Pakeitimas 218
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai: 
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 
socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

Or. de

Pagrindimas

Visų tipų regionai turėtų turėti galimybę skatinti tinkamą socialinių partnerių dalyvavimą.

Pakeitimas 219
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai –
mokymams, tinklų kūrimo priemonėms, 

2. Siekiant skatinti tinkamą socialinių 
partnerių dalyvavimą vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, Reglamento (ES) Nr. [...] 
82 straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama gebėjimų stiprinimo veiklai –
techninei pagalbai, mokymams, tinklų 
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socialinio dialogo stiprinimui ir veiklai, 
kurios imamasi kartu su socialiniais 
partneriais.

kūrimo priemonėms, socialinio dialogo 
stiprinimui ir veiklai, kurios imamasi kartu 
su socialiniais partneriais.

Or. pl

Pagrindimas

Socialiniams partneriams turi būti teikiama techninė pagalba ne tiktai jų gebėjimams 
stiprinti, bet ir paremiant jų dalyvavimą procesuose, kuriuose priimami sprendimai 
įgyvendinant veiksmų programas, visais lygmenimis.

Pakeitimas 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti galimybę ir 
skatinti jas dalyvauti vykdant ESF lėšomis 
remiamą veiklą, konkrečiai socialinės bei 
socialinės ir kultūrinės įtraukties, lyčių 
lygybės ir lygių galimybių srityse, 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma, ne mažiau 
2 proc. bendros ESF išteklių sumos 
kiekvienoje valstybėje narėje, būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti ir jungti.

Or. en

Pakeitimas 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant skatinti tinkamą kitų 
suinteresuotųjų subjektų, visų pirma –
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamą 
veiklą, konkrečiai neformaliojo švietimo,
socialinės įtraukties, lyčių lygybės ir lygių 
galimybių srityse, Reglamento (ES) Nr. 
[...] 82 straipsnio 2 dalies a punkte 
apibrėžto regiono arba Sanglaudos fondo 
paramą galinčių gauti valstybių narių 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama 
suinteresuotųjų subjektų, visų pirma
nevyriausybinių organizacijų gebėjimų 
stiprinimo veiklai.

Or. lt

Pakeitimas 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant skatinti tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų galimybę 
dalyvauti vykdant ESF lėšomis remiamą 
veiklą, konkrečiai socialinės įtraukties, 
lyčių lygybės ir lygių galimybių srityse, 
Reglamento (ES) Nr. [...] 82 straipsnio 2 
dalies a punkte apibrėžto regiono arba 
Sanglaudos fondo paramą galinčių gauti 
valstybių narių veiksmų programos 
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, 
kad tinkama ESF išteklių suma būtų 
skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimų stiprinimo veiklai.

3. Siekiant nevyriausybinėms 
organizacijoms sudaryti tinkamą galimybę 
ir skatinti jas dalyvauti vykdant ESF 
lėšomis remiamą veiklą, ypač su poveikio 
priemonėmis, konkrečiai socialinės 
įtraukties, lyčių lygybės ir lygių galimybių 
srityse, Reglamento (ES) Nr. [...] 82 
straipsnio 2 dalies a punkte apibrėžto 
regiono arba Sanglaudos fondo paramą 
galinčių gauti valstybių narių veiksmų 
programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama nevyriausybinių organizacijų 
gebėjimams stiprinti.
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Or. fr

Pakeitimas 223
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant skatinti tinkamą nedidelių 
vietos institucijų, ypač mažiau gyvenamų 
ir kaimų vietovių arba vietovių, kuriose 
susiduriama su didelėmis ir nuolatinėmis 
teritorinėmis kliūtimis, institucijų, 
dalyvavimą rengiant, vykdant, stebint ir 
vertinant ESF lėšomis remiamas 
programas pagal Reglamento (ES) 
Nr. [...] 5 straipsnio nuostatas, veiksmų 
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programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma 
būtų skiriama nedidelių vietos institucijų 
gebėjimų stiprinimo veiklai;

Or. es

Pakeitimas 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. pl

Pakeitimas 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, ir imdamosi 
konkrečių tikslinių veiksmų, paminėtų 3 
straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje, 
visų pirma siekdamos padidinti tvarų 
moterų dalyvavimą ir pažangą darbo 
rinkoje, sumažinti darbo rinkos segregaciją 

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

rinkos segregaciją pagal lytis, kovoti su 
lyčių stereotipais švietimo ir mokymo 
srityje ir skatinti galimybes suderinti vyrų 
ir moterų darbinį ir asmeninį gyvenimą, 
spręsdamos didėjančio moterų skurdo 
klausimą skatinant vienodą vyrų ir 
moterų priežiūros atsakomybės dalį.
Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
skatinama lyčių lygybė ir lygios galimybės 
rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant 
veiksmų programas pasitelkiant pagal 
lytis suderinto biudžeto sudarymo 
vertinimo metodą.
Valstybės narės toliau užtikrina 
subalansuotą moterų ir vyrų dalyvavimą 
valdant ir įgyvendinant veiksmų 
programas vietos, regioniniu ir 
nacionaliniu lygmenimis ir teikia 
informaciją apie pažangą šiuo klausimu.

Or. en

Pakeitimas 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina moterų
ir vyrų lygybę integruodamos lyčių 
aspektą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [..] 7 straipsnyje, bei integruodamos 
lyčių aspektą į veiksmus pagal visus 
teminius prioritetus ir visus programų 
planavimo ir įgyvendinimo etapus. 
Valstybės narės skiria finansavimą ir taip 
pat remia konkrečius tikslinius veiksmus, 
paminėtus 3 straipsnio 1 dalies a punkto iv 
papunktyje, visų pirma siekdamos padidinti 
tvarų moterų dalyvavimą ir pažangą darbo 
rinkoje, panaikinti darbo rinkos 
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segregaciją pagal lytis, kovoti su lyčių 
stereotipais švietimo ir mokymo srityje, 
spręsti didėjančio moterų skurdo 
klausimą, skatinti vienodą moterų ir vyrų 
priežiūros įsipareigojimų pasidalijimą ir 
stiprinti galimybes suderinti moterų ir 
vyrų darbinį ir asmeninį gyvenimą.

Or. en

Pakeitimas 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
7 straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal visus 
atitinkamus investicinius prioritetus, kaip 
nurodyta 3 straipsnyje, ypatingą dėmesį
skiriant tiems, kurie patiria daugialypę 
diskriminaciją. Tokie veiksmai turi būti 
skirti asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų dalyvavimą 
darbo rinkoje, visų pirma didinant jų 
galimybes patekti į darbo rinką, sustiprinti 
socialinę įtrauktį, sumažinti nelygybę gauto 
išsilavinimo ir sveikatos būklės požiūriu ir 
palengvinti perėjimą nuo institucinių prie 
bendruomenių slaugos paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ir Komisija skatina visiems 
suteikti vienodas galimybes, taip pat 
neįgaliesiems užtikrinti prieinamumą, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 7 
straipsnyje, visur atsižvelgiant į 
nediskriminavimo principą ir imantis 
konkrečių veiksmų pagal investicinius 
prioritetus, kaip nurodyta 3 straipsnyje, o 
ypač 3 straipsnio 1 dalies c punkto iii 
papunktyje. Tokie veiksmai turi būti skirti 
asmenims, kuriems kyla pavojus būti 

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

diskriminuojamiems, arba neįgaliems 
asmenims, siekiant padidinti jų galimybes 
darbo rinkoje, užtikrinti prieinamą būstą
bei sustiprinti socialinę įtrauktį ir sumažinti
nelygybę gauto išsilavinimo ir sveikatos 
būklės požiūriu, įskaitant perėjimą nuo 
institucinių prie bendruomenių slaugos 
paslaugų.

Or. fr

Pakeitimas 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis Išbraukta.
Socialinės inovacijos
1. ESF skatina socialines inovacijas 
visose ESF aprėpties srityse, nustatytose 
šio reglamento 3 straipsnyje, visų pirma 
siekiant išbandyti inovacinius sprendimus 
ir diegti juos plačiau, kad būtų tenkinami 
socialiniai poreikiai.
2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
poreikius atitinkančias socialinių 
inovacijų temas.
3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą.

Or. en

Pakeitimas 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės savo veiksmų 
programose nustato konkrečius jų 
poreikius atitinkančias socialinių inovacijų 
temas, įskaitant klausimus, susijusius su 
socialinėmis ir kultūrinėmis inovacijomis, 
ir atitinkančius kitus BSP fondų, visų 
pirma ERPF, veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 234
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties ir metodikų 
skleidimą.

3. Komisija padeda ugdyti su socialinėmis 
inovacijomis susijusius gebėjimus, visų 
pirma remdama abipusį mokymąsi, tinklų 
kūrimą, gerosios patirties, metodikų
skleidimą ir naujų priemonių, skirtų 
didėjantiems socialiniams poreikiams 
patenkinti, kūrimą ir įgyvendinimą.

Or. pt

Pagrindimas

Komisija turi remti gebėjimų ir tinklų kūrimą, taip pat nevyriausybinių organizacijų sukurtų 
naujų priemonių, skirtų asmenų, kuriems labiausiai reikalinga parama, poreikiams tenkinti, 
veiksmingą įgyvendinimą. Ji turi sudaryti palankesnes sąlygas šioms priemonėms kurti ir 
įgyvendinti.

Pakeitimas 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija užtikrina socialinių 
inovacijų priemonių, finansuojamų pagal 
ESF ir ES socialinės kaitos ir inovacijų 
programą, papildomumą.

Or. en

Pakeitimas 236
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas Tarpvalstybinis, tarptautinis ir 
tarpregioninis bendradarbiavimas

Or. en

Pakeitimas 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas Tarpvalstybinis, tarptautinis ir 
tarpregioninis bendradarbiavimas

Or. pl

Pakeitimas 238
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Tarptautinis bendradarbiavimas turi būti vykdomas privalomai, o ne pasirinktinai.
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Pakeitimas 239
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
dalijimąsi geriausia patirtimi ir Europos 
institucijų grupių rengiamų projektų 
įgyvendinimą, valstybės narės remia 
tarptautinį bendradarbiavimą ir taip didina 
ESF lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas, be to, ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
atokiausiems regionams dėl jų nutolimo ir 
nuošalumo.

Or. pt

Pagrindimas

Įgyvendinant tarptautinius projektus atokiausiems regionams turėtų būti skiriamas ypatingas 
dėmesys, nes atsižvelgiant į jų gamtines sąlygas taip pat vertėtų aktyviau dalytis idėjomis, 
projektais ir geriausia patirtimi su kitomis žemyno teritorijomis.

Pakeitimas 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės remia tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir tarpregioninį 
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
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valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas.

veiksmingumą.

Or. pl

Pakeitimas 241
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skatindamos abipusį mokymąsi, 
valstybės narės remia tarptautinį 
bendradarbiavimą ir taip didina ESF 
lėšomis remiamų politikos sričių 
veiksmingumą. Tarptautiniu 
bendradarbiavimu laikomas bent dviejų 
valstybių narių partnerių 
bendradarbiavimas, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...) 5 straipsnyje.
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Or. en

Pakeitimas 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali pasirinkti 
tarptautinio bendradarbiavimo temas iš 
Komisijos pasiūlyto ir po konsultacijų su 
pilietinės visuomenės organizacijomis bei 
vietos ir regioninėmis institucijomis ESF 
komiteto patvirtinto sąrašo.

Or. en

Pakeitimas 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į vietos 
ir regionų valdžios institucijų pasiūlymus, 
vietos specifiškumą ir tikslinių teritorijų 
poreikius, gali pasirinkti tarptautinio 
bendradarbiavimo temas iš Komisijos 
pasiūlyto ir ESF komiteto patvirtinto 
sąrašo.

Or. ro

Pagrindimas

Vietos ir regionų valdžios institucijos geriausiai žino vietos ir regionų poreikius ir remdamosi 
šiomis savo žiniomis gali pateikti pasiūlymus.
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Pakeitimas 245
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Bendradarbiauti tarptautiniu mastu 
2 dalyje nurodytomis temomis Komisija 
padeda siūlydama abipusio mokymosi ir 
suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusius rezultatus. Valstybės narės 
skatinamos kurti socialinės integracijos 
tinklus tarptautiniu lygmeniu, įskaitant 
atitinkamas pilietinės visuomenės 
suinteresuotąsias šalis. Be to, Komisija, 
siekdama palengvinti tarptautinį 
bendradarbiavimą, sukuria suderintą 
įgyvendinimo sistemą, įskaitant bendrus 
tinkamumo kriterijus, veiksmų rūšis ir 
tvarkaraštį, bendras stebėsenos ir vertinimo 
metodikas.

Or. en

Pakeitimas 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija padeda tarpvalstybiniu,
tarptautiniu ir tarpregioniniu mastu 
bendradarbiauti 2 dalyje nurodytomis 
temomis pasitelkdama abipusio mokymosi 
ir suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusius rezultatus. Be to, Komisija, 
siekdama palengvinti tarpvalstybinį, 
tarptautinį ir tarpregioninį
bendradarbiavimą, sukuria suderintą 
įgyvendinimo sistemą, įskaitant bendrus 
tinkamumo kriterijus, veiksmų rūšis ir 
tvarkaraštį, bendras stebėsenos ir vertinimo 
metodikas. Tarpvalstybinis, tarptautinis ir
tarpregioninis bendradarbiavimas ESF 
aprėpties srityse turi būti koordinuojamas 
su Reglamentu dėl ETB, kad būtų 
užtikrintas koordinavimas tarp fondų.

Or. pl

Pakeitimas 250
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Bendradarbiauti tarptautiniu mastu 2 
dalyje nurodytomis temomis Komisija 
padeda siūlydama abipusio mokymosi ir 
suderintos ar bendros veiklos galimybes. 
Visų pirma Komisija vadovauja ES 
lygmens platformai, leidžiančiai keistis 
patirtimi, ugdyti gebėjimus, užmegzti 
ryšius, taip pat skleisti informaciją apie 
susijusias išdavas. Antra, siekdama 
palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą, 

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

palengvinti tarptautinį bendradarbiavimą, 
Komisija sukuria suderintą įgyvendinimo 
sistemą, įskaitant bendrus tinkamumo 
kriterijus, veiksmų rūšis ir tvarkaraštį, 
bendras stebėsenos ir vertinimo metodikas.

Or. en

Pakeitimas 251
Victor Boştinaru

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ESF remiamas tarpvalstybinis, 
tarptautinis ir tarpregioninis 
bendradarbiavimas turėtų būti suderintas 
pagal Reglamentą (ES) Nr. [...] [ETC], 
siekiant užtikrinti fondų 
bendradarbiavimą, kaip nustatyta 
minėtame Reglamente.

Or. en

Pakeitimas 252
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 254
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 255
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

susijusi su socialinėmis inovacijomis, 
švietimu ir (arba) tarptautiniu 
bendradarbiavimu.

Or. de

Pakeitimas 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nukrypstant nuo Reglamento (ES) 
Nr. [...] 110 straipsnio ir 109 straipsnio 3 
dalies, didžiausia bendro finansavimo dalis 
prioritetinei krypčiai yra dešimčia 
procentinių taškų didesnė, bet neviršija 100 
proc., jei visa prioritetinė kryptis yra 
susijusi su socialinėmis inovacijomis ir 
(arba) tarptautiniu bendradarbiavimu arba 
kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) socialinėms inovacijoms ir
tarptautiniam bendradarbiavimui, kaip 
nurodyta 9 ir 10 straipsniuose, jei tai 
neįtraukta į specialią prioritetinę kryptį.

(b) tarptautiniam bendradarbiavimui, kaip 
nurodyta 9 ir 10 straipsniuose, jei tai 
neįtraukta į specialią prioritetinę kryptį.

Or. en

Pakeitimas 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) švietimo ir įgūdžių lavinimo 
stiprinimui, ypač jaunų žmonių;

Or. de

Pakeitimas 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. ESF lėšomis gali būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) 
Nr. [...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo iniciatyvos, įskaitant 
jaunimo užimtumą, švietimą, socialinę 
įtrauktį, įskaitant regioninės kultūros ir 
kalbų skatinimą. ESF gali būti 
naudojamas kaip pagrindinis integruotųjų 
socialinės įtraukties projektų ir ERPF 
investicinių prioritetų ar veiksmų fondas 
pagal 3 straipsnio c punktą. Ne mažiau 
kaip 5 proc. ESF remia integruotas 
teritorines investicijas, minimas
Reglamento (ES) Nr. [...] 99 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF lėšomis gali būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) Nr. 
[...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties iniciatyvos, visų pirma 
pasitelkiant integruotas teritorines 
investicijas, minimas Reglamento (ES) Nr. 
[...] 99 straipsnyje.

1. ESF lėšomis ypač turi būti remiamos 
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros 
strategijos, minimos Reglamento (ES) Nr. 
[...] 28 straipsnyje, teritoriniai paktai ir 
vietos užimtumo, švietimo ir socialinės 
įtraukties iniciatyvos, visų pirma 
pasitelkiant integruotas teritorines 
investicijas, minimas Reglamento (ES) Nr. 
[...] 99 straipsnyje.

Or. pl

Pakeitimas 263
Constanze Angela Krehl
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Regionuose, kurie susiduria su 
ypatingais demografiniais pokyčiais ir 
kuriuose jaunimo nedarbas mažesnis kaip 
8 proc., ESF lėšos gali būti naudojamos 
iniciatyvoms, pagal kurias įdarbinami 
žmonės nuo 60 metų.

Or. de

Pagrindimas

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können.Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.

Pakeitimas 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 265
Jan Olbrycht

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mažiausiai 5 proc. nacionaliniu 
lygmeniu skirtų ESF išteklių skiriama 
integruotiesiems tvarios miestų plėtros 
veiksmams, kurie pavesti miestams, 
valdymui taikant Reglamento (ES) 
Nr. […]/2012 [BNR] 99 straipsnyje 
nurodytas integruotąsias teritorines 
investicijas.

Or. en

Pakeitimas 268
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 A dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2A. Papildydamos ERPF intervencijos 
sritis, visų pirma konkretų papildomą 
finansavimą skirdamos atokiausiems ir 
rečiau apgyvendintiems regionams, 
valstybės narės turėtų atokiausiems 
regionams skirti 1 proc. ESF lėšų. Bus 
sukurta konkreti socialinės paramos 
programa (POSEI SOCIAL RUP), kad 
būtų pagerinta gyventojų socialinė ir 
ekonominė struktūrinė padėtis ir 
sumažintas jų atokumas ir nuošalumas, 
kaip nustatyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 349 straipsnyje.
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Or. pt

Pagrindimas

Sutarties 349 straipsnyje nurodoma, kad atokiausi regionai susiduria su didesnėmis 
struktūrinėmis ir ekonominėmis problemomis nei kiti Europos regionai. Nors ERPF numatyta 
konkreti parama ekonominei sanglaudai skatinti atokiausiuose regionuose, o pagal vieną iš 
Europos teritorinio bendradarbiavimo uždavinių teritorinei sanglaudai skiriama konkreti 
parama, būtų logiška, jei ESF taip pat būtų numatyta nedidelė paramos suma (1 proc.) 
socialinei sanglaudai.

Pakeitimas 269
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 A dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2A. ESF lėšomis finansuojamose veiksmų 
programose, kurios įgyvendinamos 
dideles ir nuolatines gamtines kliūtis arba 
mažai gyventojų turinčiose teritorijose, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. [...]/2012 (kuriame įtvirtintos 
bendrosios nuostatos) 111 straipsnio 4 
dalyje, daugiausia dėmesio visų pirma 
turėtų būti skiriama konkrečių problemų 
šiose teritorijose sprendimui.

Or. pt

Pakeitimas 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ESF lėšomis remiamos tinkamos 
finansuoti išlaidos, kurios, nepaisant 
Reglamento (ES) Nr. [...] 110 straipsnio 2 

1. ESF lėšomis remiamos tinkamos 
finansuoti išlaidos, kurios, nepaisant 
Reglamento (ES) Nr. [...] 109.110 
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dalies b punkto nuostatų, gali apimti 
darbdavių ir darbuotojų bendrai sutelktas 
finansines lėšas.

straipsnio 2 dalies b punkto nuostatų, gali 
apimti darbdavių ir darbuotojų bendrai 
sutelktas finansines lėšas.

Or. en

Pakeitimas 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pagal Reglamento [...] [BNR] 52 
straipsnio 2 dalį valstybės narės skiria 
tinkamą finansinės paramos su ESF 
susijusiai techninei pagalbai lygį 
tiesiogiai visiems Reglamente [...] [BNR] 
nurodytame 5 straipsnyje pateiktiems 
partneriams, siekiant palengvinti šių 
partnerių dalyvavimą rengiant, 
įgyvendinant, stebint ir vertinant 
programas bei veiksmus ir remti jų 
gebėjimų stiprinimą pagal Europos 
elgesio kodeksą dėl partnerystės;

Or. en

Pakeitimas 272
Mojca Kleva

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) programos institucijų prievolės, 
susijusios su veiksmo valdymu, kontrole ir 
auditu, už programą, pagal kurią veiksmui 
suteikta parama, atsakingų institucijų yra 
įvykdytos, arba šios institucijos yra 

b) programos institucijų prievolės, 
susijusios su veiksmo valdymu, kontrole ir 
auditu, už programą, pagal kurią veiksmui 
suteikta parama, atsakingų institucijų yra 
įvykdytos, arba šios institucijos yra



PE491.059v01-00 126/156 AM\903909LT.doc

LT

sudariusios susitarimus su teritorijos, 
kurioje įgyvendinamas veiksmas, 
institucijomis, jeigu 2 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir su veiksmo valdymu, 
kontrole ir auditu susijusios prievolės yra 
įvykdytos.

sudariusios susitarimus su teritorijos, 
kurioje įgyvendinamas veiksmas, 
institucijomis, jeigu 2 dalies a punkte 
nustatytos sąlygos ir su veiksmo valdymu, 
kontrole ir auditu susijusios prievolės yra 
įvykdytos. Ne daugiau 5 proc. ESF 
veiksmų programos biudžeto išlaidų pagal 
tokius veiksmus, jei jos susijusios su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis, 
švietimu ir mokymu, yra tinkamos 
finansuoti už Sąjungos ribų, jei jos 
patirtos ir apmokėtos pagal valstybių 
narių ir ES veiksmų programai taikomas 
taisykles. Jei programa finansuojama iš 
daugiau kaip vieno fondo, remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [BNR …] 
87 straipsnio 1 dalimi, ši maksimali 
5 proc. dalis apskaičiuojama remiantis iš 
ESF programai skirtų lėšų suma.

Or. en

Pakeitimas 273
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama natūra, skiriama kaip išmokos 
arba atlyginimai, kuriuos trečioji šalis 
išmoka veiksmo dalyviams, gali būti 
tinkama finansuoti iš ESF, jei jos vertė 
neviršija trečiosios šalies patirtų sąnaudų ir 
ji buvo suteikta laikantis nacionalinių 
taisyklių, įskaitant apskaitos taisykles.

4. Parama natūra, skiriama kaip išmokos 
arba atlyginimai, kuriuos trečioji šalis 
išmoka veiksmo dalyviams, gali būti 
tinkama finansuoti iš ESF, jei jos vertė 
neviršija 75 proc. trečiosios šalies patirtų 
sąnaudų ir ji buvo suteikta laikantis 
nacionalinių taisyklių, įskaitant apskaitos 
taisykles.

Or. pt

Pagrindimas

ESF turėtų finansuoti iki 75 proc. (o ne vien tik 50 proc.) paramos gavėjo išlaidų 
darbuotojams. Tai padės skatinti užimtumą ir sumažins verslo įmonių patiriamas išlaidas. 
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2007–2012 m. laikotarpiu kelios įmonės pasinaudojo šia 75 proc. paramos schema ir tai leido 
įmonėms pasiūlyti kvalifikuoto darbo vietą aukštą kvalifikaciją turinčiam jaunimui arba 
ilgalaikiams bedarbiams.

Pakeitimas 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu, laikantis 16 straipsnio,
Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus dėl tinkamų veiklos 
rūšių, standartinių vieneto įkainių ir 
vienkartinių sumų nustatymo ir didžiausių 
jų dydžių, kurie gali būti koreguojami 
laikantis taikytinų visuotinai pripažintų 
metodų.

Šiuo tikslu Komisija, laikydamasi 
tinkamoms veiklos rūšims taikomos 
procedūros, nustato standartinių vieneto 
įkainių ir vienkartinių sumų nustatymo ir 
didžiausių jų dydžių, kurie gali būti 
koreguojami laikantis taikytinų visuotinai 
pripažintų metodų.

Or. es

Pakeitimas 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Tinkamas finansuoti veiksmų sąnaudas 
padengiančios dotacijos, kurių viešosios 
paramos dalis neviršija 200.000 EUR, 
nustatomos skiriant vienodo dydžio 
finansavimą arba taikant standartinius 
vieneto įkainius ir vienkartines sumas, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 57 
straipsnio 1 dalyje, gali būti 
apskaičiuojamos kiekvienam projektui 
atskirai, remiantis biudžeto projektu, 
kuriam ex ante pritarė vadovaujančioji 
institucija.
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Or. en

Pakeitimas 276
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 277
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESF galima pasinaudoti siekiant padidinti 
nacionalinio ir regioninio lygmens viešųjų 
ar privačiųjų įstaigų, vykdančių į ESF 
paramos aprėptį ir veiksmų programą 
patenkančią veiklą ir politiką, galimybes 
patekti į kapitalo rinkas pasinaudojant ESF 
politika pagrįstomis garantijomis, jei tik 
Komisija tam pritaria.

ESF galima pasinaudoti siekiant padidinti 
nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens 
viešųjų ar privačiųjų įstaigų, vykdančių į 
ESF paramos aprėptį ir veiksmų, visų 
pirma susijusių su mikrokreditais ir
mikrofinansų priemonėmis, programą 
patenkančią veiklą ir politiką, galimybes 
patekti į kapitalo rinkas pasinaudojant ESF 
politika pagrįstomis garantijomis, jei tik 
Komisija tam pritaria.

Or. en
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Pakeitimas 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikantis 16 straipsnio, 
įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, 
kad nustatytų konkrečias valstybių narių 
paraiškoms taikomas taisykles ir sąlygas, 
įskaitant paramos politika pagrįstų 
garantijų viršutinę ribą, pirmiausia 
užtikrindama, kad jas naudojant 
nesusidarytų pernelyg didelė viešųjų 
įstaigų skola.

Komisija užtikrina, kad laikantis 16 
straipsnio būtų nustatytos konkrečios
valstybių narių paraiškoms taikomos 
taisyklės ir sąlygos, įskaitant paramos 
politika pagrįstų garantijų viršutinę ribą, 
pirmiausia užtikrindama, kad jas naudojant 
nesusidarytų pernelyg didelė viešųjų 
įstaigų skola.

Or. es

Pakeitimas 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Konkrečios nuostatos dėl sąlygų

15 a straipsnis (naujas)
1. Reglamento (ES) Nr. [...] dėl ex ante
sąlygų 17.5 straipsnis netaikomas iš ESF 
sustabdytiems mokėjimams.
2. Reglamento (ES) Nr. [...] dėl sąlygų, 
susijusių su valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimu, 21 straipsnis 
netaikomas iš ESF sustabdytiems
mokėjimams.

Or. en
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Pakeitimas 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
4 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimų perdavimas ir baigiamosios
nuostatos

Baigiamosios nuostatos

Or. es

Pakeitimas 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Naudojimasis įgaliojimais
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.
2. 14 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 2 
dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo 2014 m. 
sausio 1 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 14 straipsnio 1 
dalies pirmojoje pastraipoje ir 15 
straipsnio 2 dalyje nurodytus įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų panaikinimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi poveikio jau galiojančių 
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deleguotųjų aktų teisėtumui.
4. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
apie jį vienu metu praneša ir Europos 
Parlamentui, ir Tarybai.
5. Pagal 14 straipsnio 1 dalies pirmąją 
pastraipą ir 15 straipsnio 2 dalies antrąją 
pastraipą priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. es

Pakeitimas 284
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos pirmas punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius* Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius*, 
jaunimas, moterys ir neįgalieji

Or. es

Pakeitimas 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos pirmo punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Darbuotojai, atleisti dėl rimtų vietos, 
regionų ar nacionalinio lygmens 
ekonomikos sutrikimų, atsiradusių dėl 
netikėtų krizių, staigaus nuosmukio tam 
tikrame sektoriuje arba į ES 
nepriklausančias šalis perkeltos veiklos

Or. en

Pakeitimas 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos antras punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ilgalaikiai bedarbiai* Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos trečio punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Neaktyvūs ir labiausiai nutolę nuo 
darbo rinkos asmenys

Or. en

Pakeitimas 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos penkto punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pažeidžiami asmenys, kuriems sudarytos 
nepalankios sąlygos patekti į tradicinę 
kredito rinką

Or. en

Pakeitimas 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos šešto punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jaunesni negu 25 metų asmenys, kurie 
praėjus keturiems mėnesiams po 
mokyklos baigimo dirba, mokosi ar siekia 
įgyti kvalifikacija arba persikvalifikuoti

Or. en
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Pakeitimas 291
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos septintas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vyresni negu 54 metų asmenys* Vyresni negu 50 metų asmenys*

Or. es

Pakeitimas 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos septintas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vyresni negu 54 metų asmenys* Vyresni negu 45 metų asmenys*

Or. es

Pakeitimas 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos septinto punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Vyresni negu 54 metų asmenys, 
patiriantys didelį materialinį nepriteklių

Or. en

Pakeitimas 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos vienuoliktas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Migrantai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

· Migrantai, prieglobsčio prašytojai, 
pabėgėliai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

Or. en

Pakeitimas 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos vienuoliktas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Migrantai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

· Migrantai, prieglobsčio prašytojai ir 
pabėgėliai, užsienio kilmės asmenys, 
mažumos (įskaitant marginalias 
bendruomenes, pavyzdžiui, romus)**

Or. en

Pakeitimas 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos dvylikto punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Asmenys ties skurdo riba

Or. en
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Pakeitimas 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos dvylikto punkto antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Asmenys, patiriantys didelį materialinį
nepriteklių

Or. en

Pakeitimas 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos dvylikto punkto trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jaunesni negu 18 metų asmenys, 
gyvenantys ilgalaikių bedarbių namų 
ūkiuose

Or. en

Pakeitimas 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos dvylikto punkto ketvirta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Vieniši tėvai

Or. en
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Pakeitimas 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto pirmos pastraipos dvylikto punkto penkta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Benamiai

Or. en

Pakeitimas 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

• Asmenys ties skurdo riba
• Asmenys, patiriantys didelį materialinį 
nepriteklių
• Vieniši tėvai
• Benamiai
• Asmenys iš skurdžiausių rajonų

Or. en

Pakeitimas 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

asmenys iš kaimiškųjų ir tolimų vietovių

Or. pl
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Pakeitimas 303
Ramona Nicole Mănescu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) Asmenys, turintys profesinio švietimo 
ir rengimo kvalifikacijas

Or. en

Pakeitimas 304
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto pirmas papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Socialinių partnerių ar nevyriausybinių   Socialinių partnerių ar nevyriausybinių 
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organizacijų visiškai ar iš dalies 
įgyvendintų projektų skaičius

organizacijų arba kitų suinteresuotųjų 
subjektų visiškai ar iš dalies įgyvendintų 
projektų skaičius

Or. en

Pakeitimas 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto antras papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Projektų, skirtų viešajam administravimui 
ar viešosioms paslaugoms, skaičius

  Nacionalinio, regionų ar vietos lygmens 
projektų, skirtų viešajam administravimui 
ar viešosioms paslaugoms, skaičius

Or. en

Pakeitimas 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto trečias papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Remiamų mažųjų ir vidutinių įmonių 
skaičius

  Remiamų labai mažų, mažųjų ir vidutinių 
įmonių, kooperatyvinių bendrovių ir 
socialinės ekonomikos įmonių skaičius

Or. en

Pakeitimas 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda



AM\903909LT.doc 141/156 PE491.059v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto trečio papunkčio pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Remiamų labai mažų, mažųjų ir 
vidutinių įmonių, kooperatyvinių 
bendrovių ir socialinės ekonomikos 
įmonių, kurioms vadovauja moterys arba 
kurių vykdomosios valdybos ar stebėtojų 
tarybos daugumą sudaro moterys, 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys, konkrečiai nesusiję su lyčių 
lygybės klausimais, taip pat turi būti pagal 
lytis sugrupuoti.

Or. en

Pakeitimas 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

– Moterys, dirbančios nepalankiomis 
darbo sąlygomis 

Or. en

Pakeitimas 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto ketvirto papunkčio antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Moterys, tampančios ekonomiškai 
nepriklausomos

Or. en

Pakeitimas 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto ketvirto papunkčio trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Didesnis MINT sektoriuose dirbančių 
moterų skaičius

Or. en

Pakeitimas 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

– Dalyviai, kurie išvykę pradėjo dirbti 
savanorišką darbą

Or. en

Pakeitimas 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto ketvirto papunkčio penkta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie nebegyvena žemiau 
santykinės skurdo ribos

Or. en

Pakeitimas 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto ketvirto papunkčio šešta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie nebepatiria didelio 
materialinio nepritekliaus

Or. en

Pakeitimas 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

– Dalyvių, paslaugų vartotojų, 
priklausančių nepalankioje padėtyje 
esančių žmonių grupei, kurie išvykę 
pradėjo mokytis, siekia įgyti kvalifikaciją 
arba dirba, procentinis skaičius

Or. en

Pakeitimas 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto ketvirto papunkčio aštunta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyvių nustatyta intervencijos vertė (jų 
emocinės gerovės didinimo, įgūdžių 
tobulinimo ir t. t. atžvilgiu), įvertintas 
konsultavimosi procesas vykstant  
intervencijai

Or. en

Pakeitimas 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Neįgaliųjų dalyvių, kurie gavę paramą 
pradėjo dirbti, procentinis skaičius

Or. en



AM\903909LT.doc 145/156 PE491.059v01-00

LT

Pakeitimas 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– neįgalių dalyvių, kuriems vietoj 
institucinės slaugos paslaugų sėkmingai 
pradėtos teikti bendruomenės slaugos 
paslaugos, procentinė dalis

Or. en

Pakeitimas 320
María Irigoyen Pérez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurių pajamos gavus paramą 
tapo didesnėmis už minimalias arba 
kuriems nebebuvo teikiama kita pagalba

Or. es

Pakeitimas 321
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse ir 101 straipsnio 1 dalyje. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis ir turėtų 
priklausyti nuo numatomų investicijų 
prioritetų rezultatų, jei asmenims ar 
dalyviams yra mažiau nei 25 metai, 25–54 
metai ar daugiau nei 54 metai*

Or. en

Pakeitimas 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmo papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurie po paramos gavimo praėjus 
6 mėnesiams dirba

Dalyviai, kurie po paramos gavimo praėjus 
6 mėnesiams dirba visą darbo dieną

Or. en

Pakeitimas 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee, Sabine Lösing

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmas papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba

  Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba visą darbo
dieną, ne visą darbo dieną ir dirba 
savarankiškai •Dalyviai, kurių padėtis 
darbo rinkoje po paramos gavimo praėjus 
6 mėnesiams pagerėjo (darbas visą darbo 
dieną arba ne visą darbo dieną, darbo 
užmokestis, palyginti su minimaliu ar 
nacionaliniu lygiu, sutarties pobūdis) 
•Dalyviai aktyviai dalyvauja 
bendruomenėje ir socialiniuose tinkluose 
•Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 1 metams dirba visą darbo dieną, 
ne visą darbo dieną ir dirba savarankiškai 
•Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus 1 metams 
pagerėjo •Dalyviai, kurių gyvenimo lygis 
pagerėjo ir kurie po paramos gavimo 
praėjus 1 metams gyvena aukščiau skurdo 
ribos •Dalyviai, kuriems kyla mažesnis 
materialinių nepriteklių pavojus ir kurie 
po paramos gavimo praėjus 1 metams 
nepatiria didelių materialinių nepriteklių 

Or. en

Pakeitimas 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmas papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie gavę paramą dirba 6
mėnesius

· Dalyviai, kurie gavę paramą dirba 9
mėnesius

Or. pl
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Pakeitimas 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmo papunkčio pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba ne visą darbo 
dieną

Or. en

Pakeitimas 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto antras papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurie gavę paramą 
savarankiškai dirba 6 mėnesius

· Dalyviai, kurie gavę paramą 
savarankiškai dirba 9 mėnesius

Or. pl

Pakeitimas 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirmo papunkčio antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 6 mėnesiams dirba visą darbo 
dieną
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Or. en

Pakeitimas 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečias papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

  Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus 6 mėnesiams 
pagerėjo (darbas visą darbo dieną arba ne 
visą darbo dieną, darbo užmokestis, 
palyginti su minimaliu ar nacionaliniu 
lygiu, sutarties pobūdis)

Or. en

Pakeitimas 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečias papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

· Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje 
gavus paramą pagerėjo

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas

Or. pl

Pakeitimas 331
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto 3 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai, kurių socialinė priklausomybė 
gavus paramą 6 mėnesius yra mažesnė

Or. es

Pakeitimas 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 1 metams dirba visą darbo dieną

Or. en

Pakeitimas 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio antra įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, aktyviai dalyvaujantys 
bendruomenės ir socialinių tinklų veikloje

Or. en

Pakeitimas 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio trečia įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 1 metams dirba ne visą darbo 
dieną

Or. en

Pakeitimas 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio ketvirta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurie po paramos gavimo 
praėjus 1 metams dirba savarankiškai

Or. en

Pakeitimas 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio penkta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje po 
paramos gavimo praėjus 1 metams 
pagerėjo

Or. en

Pakeitimas 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio šešta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kurių gyvenimo lygis pagerėjo 
ir kurie po paramos gavimo praėjus 1 
metams gyvena aukščiau skurdo ribos

Or. en

Pakeitimas 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Dalyviai, kuriems kyla mažesnis 
materialinių nepriteklių pavojus ir kurie 
po paramos gavimo praėjus 1 metams 
nepatiria didelių materialinių nepriteklių 

Or. en

Pakeitimas 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio aštunta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Po paramos gavimo praėjus 1 metams 
su darbu susijusi moterų padėtis lieka 
rizikinga

Or. en
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Pakeitimas 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Po paramos gavimo praėjus 1 metams 
moterys tampa ekonomiškai 
nepriklausomos

Or. en

Pakeitimas 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Po paramos gavimo praėjus 1 metams 
padidėjo MINT (matematikos, 
kompiuterijos, mokslo ir technologijų) 
dirbančių moterų skaičius

Or. en

Pakeitimas 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Neįgalių dalyvių, dirbančių po paramos 
gavimo praėjus 1 metams, procentinė 
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dalis

Or. en

Pakeitimas 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio dvylikta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jau nebeteikiamų institucinės slaugos 
paslaugų procentinė dalis, palyginti su 
pradiniu vertinimo laikotarpio pradžioje 
buvusiu bendru skaičiumi

Or. en

Pakeitimas 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio trylikta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Jaunesnių nei 18 metų asmenų, 
gyvenančių ilgalaikių bedarbių namų 
ūkiuose, procentinė dalis

Or. en

Pakeitimas 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

– Asmenų, jaunesnių nei 54 metų, 
patiriančių didelių materialinių 
nepriteklių, procentinė dalis

Or. en

Pakeitimas 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto trečio papunkčio penkiolikta įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sumažėjo paskirtosios įstaigos ar 
įstaigų, skatinančių lygias visų asmenų 
galimybes, nediskriminuojant jų darbe ar 
dėl profesijos, užregistruotų 
diskriminavimo atvejų, taip pat numatomi 
mažesni investicijų prioritetų rezultatai ne 
su darbu ir profesija susijusiose srityse

Or. en

Pakeitimas 347
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

prioritetinės krypties lygmeniu. Visi 
duomenys išskirstomi pagal lytis, siekiant 
nustatyti paramos poveikį vyrams ir 
moterims.

Or. es

Pakeitimas 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šie duomenys turi būti teikiami metinėse 
įgyvendinimo ataskaitose, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 44 straipsnio 4 
dalyje. Šie duomenys turi būti renkami 
remiantis reprezentatyvia dalyvių imtimi 
pagal kiekvieną prioritetinę kryptį arba 
papildomą prioritetą. Turi būti užtikrintas 
toks imties patikimumas, kad duomenis 
būtų galima apibendrinti prioritetinės 
krypties arba papildomo prioriteto
lygmeniu. Visi duomenys išskirstomi pagal 
lytis ir turėtų priklausyti nuo numatomų 
investicijų prioritetų rezultatų, jei 
asmenims ar dalyviams yra mažiau nei 25
metai, 25–54 metai ar daugiau nei 54 
metai*

Or. en


