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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
paramą su užimtumu, švietimu, socialine 
įtrauktimi, kova su skurdu ir institucinių 
gebėjimų stiprinimu susijusiems Europos 
Sąjungos prioritetams pasiekti, turėtų 
prisidėti įgyvendinant strategiją „Europa 
2020“, todėl turi būti skiriamas tinkamas 
ir pakankamas finansavimas šiems 
tikslams pasiekti. 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; 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

Pagrindimas

ESF turi padėti įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, vykdant keturis nustatytus ESF 
teminius tikslus.
Komisijos pasiūlytas lėšų telkimas pagal temas turi būti lankstus, kad ESF intervencinės 
priemonės būtų pritaikytos prie kiekvienos valstybės ir kiekvieno regiono poreikių ir taip būtų 
užtikrintas didesnis lėšų veiksmingumas.
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Pakeitimas 2

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 vietos ir regionų valdžios 
institucijų, socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų, partnerystė.
Todėl būtina, kad valstybės narės ragintų 
vietos ir regionų valdžios institucijas,
socialinius partnerius ir nevyriausybines 
organizacijas dalyvauti rengiant ir 
įgyvendinant ESF lėšomis remiamą veiklą;

Or. es

Pagrindimas

Rengiant ir įgyvendinant ESF intervencines priemones, taip pat turi dalyvauti vietos ir 
regionų valdžios institucijos.

Pakeitimas 3

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, 
gausesnių darbo vietų kūrimą ir darbo 
kokybės gerinimą visais aspektais, remia 
geografinį ir profesinį darbuotojų judumą, 
palengvina jų prisitaikymą prie 
technologinių ir darbo rinkos pokyčių, 
skatina aukštą švietimo ir mokymo lygį, 
užtikrina 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. Svarbiausias 
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principas vykdant visus ESF veiksmus –
socialinės nelygybės ir užimtumo 
skirtumų mažinimas nacionaliniu, 
regionų ir vietos lygmenimis.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. ESF turi būti naudingas žmonėms, ypač 
pažeidžiamiausioms grupėms: bedarbiams, 
ypač ilgalaikiams bedarbiams, jaunimui, 
moterims, darbingiems pagyvenusiems 
asmenims, 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. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF ypatingas dėmesys turi būti skiriamas pažeidžiamiausioms grupėms, į 
kurias reikia įtraukti bedarbius, jaunimą, moteris ir darbingus pagyvenusius asmenis.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ii) į darbo rinką aktyviai, ilgam ir nuolat 
integruojant jaunuolius, ypač nedirbančius 
ir nesimokančius jaunuolius; 

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti skatinama aktyvi ir nuolatinė jaunuolių integracija į darbo rinką, 
didesnį dėmesį skiriant nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams.

Pakeitimas 6

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 faktinę vyrų ir moterų 
lygybę ir sudarant sąlygas derinti darbinį ir 
asmeninį bei šeimos gyvenimą; 

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti skatinama faktinė vyrų ir moterų lygybė, taip pat skatinama derinti 
darbinį, asmeninį ir šeimos gyvenimą.

Pakeitimas 7

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, 
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ypač regionuose, kuriuose įmonės ir 
sektoriai restruktūrizuojami, taip pat 
įmonių veikla nutraukiama ar 
perkeliama;

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

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 darbuotojų judumui didinti
vykdant tarpvalstybinę darbo rinkų 
integraciją, pripažįstant gebėjimus bei 
profesinę kvalifikaciją ir stiprinant 
EURES tinklo veiklą;

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti skatinama didinti tarptautinį darbuotojų judumą, vykdant 
tarpvalstybinę darbo rinkų integraciją, pripažįstant gebėjimus bei profesinę kvalifikaciją ir 
stiprinant EURES tinklo veiklą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) investuoti į švietimą, įgūdžius ir 
mokymąsi visą gyvenimą, prisitaikant prie 
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suinteresuotų grupių poreikių ir ypatumų:

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti skatinama užtikrinti, kad intervencinės priemonės švietimo, 
profesinių įgūdžių gerinimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje būtų įgyvendinamos 
prisitaikant prie suinteresuotų grupių poreikių bei ypatumų ir taip užtikrinant didesnį lėšų 
veiksmingumą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

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 
mokymo sistemas labiau pritaikyti darbo 
rinkos poreikiams ir pokyčiams 
priemonėmis, kuriomis stiprinamas 
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verslininkų švietimas bei priemonės, 
kurias taikant palengvinamos galimybės 
iš švietimo sistemos pereiti į profesinio 
rengimo sistemą ir įsidarbinti, ypatingą 
dėmesį skiriant jaunimo, ilgalaikių 
bedarbių ir pagyvenusių darbuotojų 
mokymui, kad jie ne tik pasinaudotų 
aktyvaus senėjimo teikiamomis 
galimybėmis, bet ir galėtų išsilaikyti savo 
darbo vietose;

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti skatinama švietimo ir mokymo sistemas pritaikyti prie darbo 
rinkos poreikių, ypatingą dėmesį skiriant perėjimui iš švietimo sistemos į profesinio rengimo 
sistemą bei įsidarbinimui ir nustatytų pažeidžiamiausių grupių, pavyzdžiui, ilgalaikių 
bedarbių, jaunimo ir pagyvenusių darbuotojų, poreikiams.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) užtikrinant aktyvią įtrauktį; i) užtikrinant pažeidžiamiausių grupių 
aktyvią socialinę įtrauktį ir įtrauktį į darbo 
rinką;

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) integruojant marginalias bendruomenes, ii) visiškai integruojant į visuomenę ir 
darbo rinką marginalias bendruomenes, 
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pavyzdžiui, romų; pavyzdžiui, romų;

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) į darbo rinką ir visuomenę 
integruojant darbuotojus migrantus;

Or. es

Pagrindimas
ESF intervencinės priemonės turi būti skirtos darbuotojams migrantams integruoti į 
visuomenę ir darbo rinką.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es



PE486.225v02-00 12/20 PA\901888LT.doc

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18

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 šešis investicinius prioritetus, 
nurodytus 3 straipsnio 1 dalyje.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 19

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 

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

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 rengiant, vykdant, 
stebint ir vertinant ESF lėšomis remiamas 
programas, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, veiksmų 
programos vadovaujančiosios institucijos 
užtikrina, kad ESF išteklių būtų skiriama 
gebėjimų stiprinimo veiklai: mokymams, 
tinklų kūrimo priemonėms, socialinio 
dialogo stiprinimui ir veiklai, kurios 
imamasi kartu su socialiniais partneriais.

Or. es

Pagrindimas

Socialinių partnerių dalyvavimas vykdant ESF lėšomis remiamą veiklą turi būti remiamas 
skiriant paramą ne tik neturtingiausiems regionams ar nuo Sanglaudos fondo priklausomiems 
regionams, bet ir visoms ES valstybėms narėms bei visiems ES regionams.
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Pakeitimas 21

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 suteikti galimybę ir skatinti 
jas tinkamai dalyvauti rengiant, vykdant, 
stebint ir vertinant ESF lėšomis remiamas 
programas, kaip numatyta Reglamento 
(ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, 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.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Taip pat siekiant skatinti tinkamą 
mažesnių vietos institucijų, ypač 
veikiančių menkai apgyvendintose ir 
kaimo vietovėse, dalyvavimą rengiant, 
vykdant, stebint ir vertinant ESF lėšomis
remiamas programas, kaip numatyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] 5 straipsnyje, 
veiksmų programos vadovaujančiosios 
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institucijos užtikrina, kad tinkama ESF 
išteklių suma būtų skiriama mažesnių 
vietos institucijų gebėjimų stiprinimo 
veiklai.

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti numatytas mažesnių vietos institucijų, ypač veikiančių menkai 
apgyvendintose ir kaimo vietovėse, dalyvavimas rengiant, vykdant, stebint ir vertinant ESF 
lėšomis remiamas programas.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

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 faktinį ir 
ilgalaikį moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 
skatinti jų integraciją į darbo rinką, ypač 
atsižvelgiant į motinystę ir priklausomų 
asmenų priežiūrą, sumažinti darbo rinkos 
segregaciją pagal lytis, taip pat vyrų ir 
moterų darbo užmokesčių skirtumus, 
kovoti su lyčių stereotipais švietimo ir 
mokymo srityje ir užtikrinti galimybes 
suderinti vyrų ir moterų darbinį, asmeninį 
ir šeimos gyvenimą, ypatingą dėmesį 
skiriant priklausomus asmenis 
prižiūrinčių vyrų ir moterų poreikiams ir, 
be kitų priemonių, skatinant steigti 
darželius darbo vietose. 

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

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

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF turi būti numatyti veiksmai, kuriais siekiama ne tik skatinti lygias 
galimybes, bet ir kovoti su diskriminacija ir pripažinti įvairovę. Taip pat ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas daugialypę diskriminaciją patiriančių asmenų grupėms. 
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

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 ir metodikų 
skleidimą. Komisija taip pat užtikrina su 
socialinėmis inovacijomis susijusių ESF 
veiksmų ir pagal Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programą 
vykdomų veiksmų nuoseklumą ir 
papildomumą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti su socialinėmis inovacijomis susijusių gebėjimų ugdymą ir lėšų 
veiksmingumą, turi būti užtikrintas ESF lėšomis remiamų veiksmų ir pagal Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programą vykdomų veiksmų nuoseklumas bei papildomumas.
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Pakeitimas 27

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 
sąrašo, įtraukto į šio reglamento II priedą; 
galima pasirinkti ir kitas temas, kurios 
gali būti laikomos svarbiomis.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kad būtų kuo labiau padidintas ESF 
pagalbos veiksmingumas, įgyvendinant 
veiksmų programas prireikus 
atsižvelgiama į regionus ir vietoves, kurių 
padėtis sudėtingiausia, laikantis Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 174 ir 349 
straipsnių, pavyzdžiui, atokiausius ir 
šiaurinius regionus, salas, kalnuotus ir 
pasienio regionus, taip pat neturtingus 
miesto regionus, atsilikusias kaimo 
vietoves bei vietoves, kurioms padarytas 
ypač neigiamas poveikis perkėlus verslą. 

Or. es

Pagrindimas

Įgyvendinant ESF ypatingas dėmesys turi būti skiriamas regionams ir vietovėms, kurių 
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padėtis sudėtingiausia, laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 ir 174 
straipsnių. 

Pakeitimas 29

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 ERPF reglamento (EB) Nr. [...] 
7 straipsnyje, papildyti, ESF lėšomis gali 
būti remiama darni vietos miestų ir kaimų 
plėtra vykdant strateginius planus, kuriuose 
nustatomi integruotieji veiksmai 
ekonominiams, aplinkos ir socialiniams 
uždaviniams, darantiems poveikį 
partnerystės sutartyje nurodytų miestų 
teritorijoms, spręsti.

Or. es

Pagrindimas

Aptariant teritorinius aspektus, nereikia pamiršti kaimo vietovių ir menkai apgyvendintų 
vietovių. Kita vertus, atrodo, kad reikėtų nustatyti mažiausią vietos plėtrai taikomą 5 proc. 
dydį, kaip siūloma ERPF reglamento 7 straipsnyje.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bent 5 proc. nacionaliniu lygmeniu 
skiriamų ESF lėšų turi būti skirta 
integruotiems tvarios vietos plėtros 
veiksmams, kuriuos pavesta vykdyti 
miestams, kad valdymas būtų vykdomas 
naudojant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 
[BNR] 99 straipsnyje nurodytas 
integruotas teritorines investicijas.

Or. es
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Pagrindimas

Aptariant teritorinius aspektus, nereikia pamiršti kaimo vietovių. Kita vertus, atrodo, kad 
reikėtų nustatyti mažiausią vietos plėtrai taikomą 5 proc. dydį, kaip siūloma ERPF 
reglamento 7 straipsnyje.

Pakeitimas 31

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 ar mikrokreditus.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti įtraukta galimybė veiksmus ir politiką remti naudojant mikrokreditus.


