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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, pagal kurį sukuriama naujoji Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programa (toliau – programa) ir kuris yra 2014–
2020 m. teisės aktų rinkinio dalis. 

Reglamentas, pagal kurį sukuriama naujoji programa, įtrauktas į išlaidų paketą pagal 2014–
2020 m. naujos daugiametės finansinės programos 1 išlaidų kategoriją (Pažangus ir 
integracinis augimas).
Programa turi padėti įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir jos tikslus – pažangų, tvarų ir 
integracinį augimą tokiais veiksmais: vykdant analitinę veiklą, tarpusavio mokymosi veiklą, 
teikiant paramą pagrindiniams dalyviams, atsakingiems už programos tikslų įgyvendinimą, 
skatinant darbuotojų judumą Sąjungoje ir remiant mikrofinansų įmones, kurių tikslas yra 
skatinti aukštą užimtumo lygį, užtikrinant tinkamą socialinę apsaugą, kovojant su socialine 
atskirtimi ir skurdu ir gerinant darbo sąlygas.
Europos Komisija siūlo sujungti tris jau esamas priemones – programą „Progress“, programą 
EURES ir Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo priemonę 
„Progress“ – į vieną socialinių pokyčių ir inovacijų programą.

2006 m. sukurtos Bendrijos programos – užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų 
skyrimo priemonės „Progress“ tikslas yra remti Europos Sąjungos užimtumo politiką 
įgyvendinant šios politikos stebėseną, skatinant savitarpio mokymąsi, kuriant statistikos 
priemones bei metodus, remiant pagrindinius dalyvius, skatinant tinklų kūrimą ir 
informuotumo didinimą bei informacijos sklaidą. Pagrindiniai paramos gavėjai yra regioninės 
ir vietos valdžios institucijos, socialiniai partneriai ir nevyriausybinės organizacijos.

Europos užimtumo tarnybų tinklas EURES buvo sukurtas 2002 m. Šio tinklo tikslas yra 
palengvinti ES darbuotojų geografinį judumą. EURES remia tarpvalstybinių partnerysčių, 
skirtų ir užtikrinti viešųjų tarnybų ryšiams su socialiniais partneriais, ir teikti konsultacijoms 
dėl darbuotojų teisių ir pareigų, užmezgimą.

Taikant 2010 m. sukurtą Europos užimtumo ir socialinės įtraukties mikrofinansų skyrimo 
priemonę „Progress“ sudaromos palankesnės sąlygos gauti mikrokreditų asmenims, kuriems 
dėl prastesnės būklės sunku gauti kreditus įprastoje kredito rinkoje (bedarbiams, socialiai 
pažeidžiamiems asmenims) ir norintiems pradėti arba plėsti savarankišką ūkinę veiklą. 
Mikrofinansų skyrimo priemonės tikslas yra ne skirti finansinę paramą tiesiogiai 
verslininkams, o padėti mikrofinansų institucijoms ES valstybėse narėse skirti paskolas 
asmenims, norintiems pradėti savarankišką veiklą arba plėtoti savo jau vykdomą veiklą.
Reglamentas, pagal kurį sukuriama naujoji Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų 
programa, turėtų įsigalioti tą dieną, kurią baigsis šiuo metu įgyvendinamos programos, t. y. 
2014 m. sausio 1 d., ir turėtų būti įgyvendinamas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Europos Komisijos siūloma finansinių asignavimų suma, skirta programai įgyvendinti nuo 
2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., yra 958,19 mln. EUR.
Nuomonės referento nuomone, Europos Komisija visiškai nenurodo, kad sujungus tris šiuo 
metu įgyvendinamas programas bus gauta papildoma nauda. 

Be to, Komisija neatskiria pagal naująją programą numatytų veiksmų ir paramos, teikiamos iš 
sanglaudos politikos fondų (ESF, ERFP), taip pat neužtikrina abiejų jų veiksmingo 



PE487.706v01-00 4/14 PA\898595LT.doc

LT

koordinavimo, tad kai kuriose srityse šios priemonės gali sutapti. Taigi paramos pagal naująją 
programą, skirtą parengti ir įgyvendinti socialiniams eksperimentams pagal „Progress“ kryptį, 
sritis sutampa su paramos socialinėms inovacijoms sritimi, numatyta pagal ESF reglamento 
pasiūlymą. Be to, parama socialinėms įmonėms buvo pasiūlyta ir reglamente dėl ERPF 
veikimo. Dėl to reikia nustatyti aiškias naujosios priemonės integravimo taisykles kartu su 
vienas kitą papildančiais sprendimais, taikomais pagal sanglaudos politiką. 

Komisija, numatydama pagal „Progress“ kryptį skirti 17 proc. asignavimų socialiniams 
eksperimentams paremti, nepatikslina ir nenustato išsamių inovacijų ir socialinių 
eksperimentų tikslų. Nuomonės referentas siūlo lanksčiau taikyti Komisijos nustatytą 
procentinę dalį, skirtą socialiniams eksperimentams, ir pabrėžia, kad socialinių inovacijų 
tikslai nėra pakeisti nacionalines socialines sistemas, o tik jas paremti. Dėl kiekvienos kitos 
krypties reikėtų surengti išankstines plačias politines diskusijas. 

Dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis mikrokreditai yra iš visų trijų sėkmingiausiai
įgyvendinama priemonė. Mažosios įmonės ir labai mažos įmonės sudaro apie 99 proc. naujų 
Europoje įsteigiamų įmonių, ir trečdalį jų įsteigia darbo neturintys asmenys. Dėl to didinant 
procentinę mikrokreditų dalį naujosios programos biudžete reikia pabrėžti esminį jos 
vaidmenį kovojant su atskirtimi. 
Nuomonės referentas nepritaria, kad dabartinės ekonomikos krizės laikotarpiu, kai valstybės 
narės imasi griežtų biudžeto ribojimo priemonių, reikėtų didinti administracines išlaidas (5 
straipsnio 3 dalis) ir sudaryti 5 proc. biudžeto rezervą, kurio paskirstymo Komisija aiškiai 
neapibūdino. 
Atsižvelgiant į regionų ir miestų vaidmenį įgyvendinant naująją programą reikia pabrėžti, kad 
šie subjektai turi dalyvauti visuose programos įgyvendinimo veiklos etapuose.
Pirmenybė turi būti teikiama veiksmų, įgyvendinamų pagal programą EURES, pritaikymui 
jaunimo poreikiams, nes daugiau kaip 20 proc. jaunimo neturi darbo. Nuomonės referentas 
primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad neatliktas tikslus programos EURES veiksmingumo 
vertinimas ir nėra duomenų apie asmenis, kuriems ši programa padėjo rasti darbą. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Atvirasis koordinavimo metodas kaip 
priemonė, kurios veikimo lankstumas ir 
veiksmingumas jau patvirtintas socialinės 
politikos srityje, turi būti visapusiškai 
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taikomas atskirų valstybių narių interesų 
srityse. Todėl siekiant padidinti 
programos veiksmingumą ir pagerinti jos 
kokybę reikėtų išplėsti jos taikymą.

Or. pl

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) sunkumai gauti paskolas yra viena (14) sunkumai gauti paskolas yra viena 



PE487.706v01-00 6/14 PA\898595LT.doc

LT

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

didžiausių verslo pradžios kliūčių, ypač 
asmenims, kurie labiausiai atskirti nuo 
darbo rinkos. Šioje srityje Sąjunga ir jos 
valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, 
visų pirma supaprastindamos 
administracines mikrofinansavimo 
procedūras ir suteikdamos būsimiems 
verslininkams galimybes dalyvauti 
tinkamuose informaciniuose mokymuose, 
kad mikrofinansų skyrimas pagerėtų ir juos 
gautų tie, kuriems jų reikia labiausiai, ypač 
bedarbiai ir pažeidžiami asmenys, norintys 
įsteigti arba išplėsti labai mažas įmones 
arba verstis savarankiška veikla, tačiau 
negalintys gauti paskolos. Siekiant šio 
tikslo 2010 m. žengtas pirmas žingsnis –
Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 
priemonę „Progress“;

Or. pl

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) pagal Sutarties 9 straipsnį programa 
turėtų užtikrinti, kad nustatant ir 
įgyvendinant Sąjungos politikos kryptis bei 
veiksmus būtų paisoma poreikio skatinti 
didelį užimtumą, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir kovoti su socialine 
atskirtimi; Siekiant supaprastinti 
programos valdymo sistemą, jos veiksmų 
įgyvendinimą ir gauti tikrą papildomą 
naudą būtina aiškiai ją integruoti kartu 
su vienas kitą papildančiomis 
priemonėmis, taikomomis pagal 
sanglaudos politiką (ESF, EŽŪFKP).

Or. pl
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) programos tikslai gali būti pasiekti 
veiksmingai įgyvendinti kuo labiau 
dalyvaujant regionams ir miestams 
visuose programos įgyvendinimo veiklos 
etapuose. Regioniniai subjektai turėtų 
būti įtraukti dar planavimo ir finansinių 
lėšų paskirstymo etape. Regionai, kurie 
šiuo metu yra vieni svarbiausių dalyvių, 
gali prisidėti ir socialinės politikos srityje 
kuriant novatoriškas socialines 
iniciatyvas.

Or. pl
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) socialinė įmonė – įmonė, kuri siekia 
daryti socialinį poveikį, o ne kaupti pelną 
savininkams ir suinteresuotiesiems 
subjektams. Socialinės įmonės pelnas 
negali būti paskirstomas savininkams 
jokia forma. Ji veikia rinkoje versliais ir 
novatoriškais metodais gamindama prekes, 
teikdama visuotinės svarbos paslaugas,
paslaugas, pagal savo veiklos pobūdį 
atsižvelgdama į regiono specifiką, taip pat 
naudodama vietos išteklius, o sukauptą 
perteklių daugiausia panaudoja
socialiniams tikslams siekti. Ji atsakingai ir 
skaidriai administruojama, ypač įtraukiant 
darbuotojus, klientus ir suinteresuotuosius 
subjektus, kurioms įmonės verslas daro 
poveikį;

Or. pl

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
kryptis, pagal kurią būsimiems 
verslininkams, ypač labiausiai atskirtiems 
nuo darbo rinkoms, bedarbiams, socialiai 
pažeidžiamiems asmenims, labai mažoms 
įmonėms, norinčioms plėtoti savo veiklą, 
ir socialinėms įmonėms padedama gauti 
finansavimą.

Or. pl
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pagal programą vykdomus veiksmus 
orientuoti į jaunimą, kuris itin nukentėjo 
nuo krizės, ir asmenis, ilgai ieškančius 
darbo.

Or. pl

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Progress“ krypčiai – 60 proc.; iš jų 
valstybėms narėms rekomenduojama 
skirti:

– užimtumo politikai – 18 proc.,
– socialinei apsaugai ir įtraukčiai –
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24 proc., 
– darbo sąlygoms – 18 proc.,
Iš „Progress“ krypčiai ir atskiroms jos 
dalims skirtų asignavimų ne daugiau kaip 
15 proc. skirti socialiniams 
eksperimentams, kaip novatoriškų 
sprendimų bandymo, vertinimo ir vėlesnės 
sklaidos metodui, skatinti;

Or. pl

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) mikrofinansų ir socialinio verslumo 
krypčiai – 25 proc.

Or. pl

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Likę 5 proc. asignavimų kiekvienais 
metais paskirstomi programos kryptims 
atsižvelgiant į politikos prioritetus.

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Siekiant abipusės naudos Komisijai ir 
paramos gavėjams, Komisija gali 
panaudoti ne daugiau kaip 1,5 proc. 1 
pastraipoje nurodytų asignavimų techninės 
ir (arba) administracinės paramos 
išlaidoms finansuoti, visų pirma 
susijusioms su auditu, vertimo 
užsakomosiomis paslaugomis, ekspertų 
susirinkimais bei informavimo ir 
komunikacijos veikla.

Or. pl

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vertinimai ir poveikio vertinimai; (c) vertinimai ir ypač kiekybinio bei 
kokybinio poveikio vertinimai;

Or. pl

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Asmenų judumą Sąjungoje skatinantys 
veiksmai, visų pirma daugiakalbės 
skaitmeninės platformos, reikalingos darbo 
vietoms užpildyti ir darbo prašymams 
patenkinti, kūrimas ir tikslinės judumo 
programos, kuriomis siekiama užpildyti 

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

siekiama užpildyti laisvas darbo vietas ten, 
kur nustatyti darbo jėgos trūkumai, ir 
(arba) padėti konkrečioms darbuotojų 
grupėms, kaip antai jauniems 
darbuotojams.

Or. pl

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina, kad 
programos veikla derėtų su kita Sąjungos 
veikla – visų pirma su sanglaudos 
politikos fondų veikla, ypač Europos 
socialinio fondo (ESF) ir Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF) veikla.

Or. pl

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuseklumas ir papildomumas 
užtikrinamas ir vietos bei regioninės 
valdžios institucijoms ryžtingai 
įsitraukiant į programos įgyvendinimą.

Or. pl
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. didinti mikrofinansų prieinamumą ir 
galimybes juos gauti:

1. kiek labiau sumažinti administracines 
kliūtis ir naštą siekiant padidinti 
mikrofinansų prieinamumą ir galimybes 
juos gauti:

Or. pl

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalies a punkte nurodytą veiklą 
vykdančios viešosios ir privačios 
organizacijos laikosi aukštų valdymo, 
administravimo ir vartotojų apsaugos 
standartų pagal Europos mikrokreditų 

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

teikėjų gero elgesio kodeksą ir stengiasi, 
kad asmenys ir įmonės per daug 
neįsiskolintų imdamos kreditus, teikiamus 
su labai didelėmis palūkanomis ir 
tokiomis sąlygomis, dėl kurių įmonės gali 
tapti nemokios.

Or. pl


