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TRUMPAS PAGRINDIMAS

„Europos socialinis fondas +“, nuo 2021–2027 m. sudarysiantis dalį ES biudžeto, bus 
pagrindinė Europos socialiniam aspektui stiprinti skirta finansinė priemonė, pagal kurią bus 
praktiškai pritaikomi Europos socialinių teisių ramsčio principai. 
ESF+ reglamente tiesiogiai susiejami ESF+ tikslai ir trys ramsčio skyriai: 1) lygios galimybės 
ir galimybė įsidarbinti (įskaitant kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo sistemas), 2) 
tinkamos darbo sąlygos ir 3) socialinė apsauga ir įtrauktis.

ESF+ ir toliau bus pagrindinė ES priemonė, pagal kurią bus investuojama į politikos ir 
sistemos reformas, siekiant gerinti žmonių įgūdžius ir išsilavinimo lygį, įskaitant 
skaitmeninius įgūdžius, kurie padėtų jiems prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos. 
Nuomonės referentė nori pabrėžti, ikimokyklinio ugdymo, kuris yra veiksminga investicija į 
mokymąsi visą gyvenimą ir nelygybės problemos sprendimą nuo ankstyvo amžiaus, svarbą. 
Nuomonės referentė taip pat nori atkreipti dėmesį į esamą lyčių skaitmeninę takoskyrą ir siūlo 
mažinti atotrūkį informacinių ir ryšių technologijų (IRT) ir gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) sektoriuose skatinant perkvalifikuoti moteris ir 
mergaites, taip pat skatinant amžių atitinkantį IRT švietimą ankstyvaisiais mokymosi 
mokykloje etapais siekiant pastūmėti mergaites susidomėti skaitmenine sritimi ir atskleisti 
šios srities gabumus.

ESF+ rems Sąjungos veiksmus sveikatos srityje ir padės modernizuoti valstybių narių 
sveikatos sistemas. 
Nuomonės referentė šiuo požiūriu nori atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu sunkiomis lėtinėmis 
ligomis sirgusius asmenis reintegruoti į darbo rinką, deramai atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Moterų padėtis darbo rinkoje išlieka sudėtinga. Jų užimtumas ES sudaro vidutiniškai 64 proc., 
tuo tarpu vyrų – 76 proc. Remiantis faktais, pagrindinė mažo moterų aktyvumo darbo rinkoje 
priežastis yra nepakankamos galimybės aktyviai derinti profesinį gyvenimą su šeimyniniais 
įsipareigojimais1.

Siekiant remti aktyvų užimtumą, kovoti su lyčių užimtumo skirtumu ir didinti moterų 
užimtumą, nuomonėje ypatingas dėmesys skiriamas profesinio ir asmeninio gyvenimo 
derinimo politikos svarbai ir tolesniam priežiūros infrastruktūros valstybių narių lygmeniu 
plėtojimui, taip pat įskaitant ilgalaikę vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų priežiūrą.

Esama didelio skirtumo tarp lyčių atsižvelgiant į nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose 
nedalyvaujančių jaunuolių santykį. 2017 m. 28 ES valstybėse narėse daugiau nei penktadalis 
(21, 5 proc.) jaunų moterų (20–34 m.) nesimokė ir nedirbo, o atitinkama jaunų vyrų dalis 
buvo 8, 5 procentiniais punktais mažesnė ir sudarė 13,0 proc2.

Šį lyčių atotrūkį galima paaiškinti įvairiais veiksniais, įskaitant:

– socialinius įpročius ar sunkumus, dėl kurių linkstama didesnę reikšmę teikti moterų 
vaidmeniui šeimoje ir vyrų vaidmeniui darbo vietoje;

                                               
1 Teisingumo ir vartotojų reikalų GD duomenys.
2 Eurostatas.
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– konsultacijas dėl karjeros, kurios gali didinti lyčių segregaciją ir nukreipti moteris pasirinkti 
palyginti siauros srities specialybę;
– su darbo rinka susijusias problemas, pavyzdžiui: darbdavių pageidavimą samdyti jaunus 
vyrus, o ne jaunas moteris; su prisitaikymo sunkumais susiduriančias į darbą po gimdymo 
grįžtančias jaunas moteris; didesnę tikimybę jaunoms moterims turėti mažai apmokamą darbą 
arba mažų garantijų darbą.

Atotrūkis tarp lyčių skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi.

Nuomonės referentė nori atkreipti ypatingą dėmesį į šią padėtį ir ragina valstybes nares imtis 
tikslinių veiksmų ir vykdyti struktūrines reformas, kad būtų išspręsta ši problema, 
atsižvelgiant į konkrečius su lytimi susijusius aspektus.
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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) pagal ES sutarties 3 straipsnį, 
kurdama vidaus rinką Sąjunga kuria itin 
konkurencingą socialinės rinkos 
ekonomiką, kuria siekiama visiško 
užimtumo ir socialinės pažangos, skatinti 
lyčių lygybę, kartų solidarumą ir vaiko 
teisių apsaugą, taip pat kovoti su socialine 
atskirtimi ir diskriminacija. Pagal SESV 9 
straipsnį Sąjunga, nustatydama ir 
įgyvendindama savo politiką ir veiklą, turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius, inter 
alia, su didelio užimtumo skatinimu, 
tinkamos socialinės apsaugos 
užtikrinimu, kova su socialine atskirtimi, 
taip pat su aukšto lygio švietimo, mokymo 
ir žmogaus sveikatos apsaugos 
propagavimu;

Pakeitimas 3

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

(1a) Komisija savo 2016 m. kovo 8 d. 
komunikate dėl Europos socialinių teisių 
ramsčio (COM(2016)0127, I priedas) 
pripažino, kad Europos darbo rinkoms 
būdinga lyčių segregacija ir kad moterų, 
palyginti su vyrų, užimtumo lygis tebėra 
gerokai žemesnis, o dirbančių ne visą 
darbo laiką, dirbančių mažai 
apmokamuose sektoriuose ir gaunančių 
mažesnį valandinį atlyginimą moterų, net 
atliekant lygiavertį darbą, yra daugiau nei 
vyrų, nors moterys gauna geresnį 
išsilavinimą. Pagal Europos socialinių 
teisių ramstį nustatytos prievolės 
valstybėms narėms lygių galimybių, 
socialinės apsaugos, socialinės įtraukties 
ir deramų darbo sąlygų darbo rinkoje 
požiūriu. ESF+ turėtų siekti kovoti su 
lyčių segregacija švietimo, mokymo ir 
vėliau užimtumo srityse. Lyčių segregacija 
yra tvirtai įsigalėjusi visos ES švietimo 
sistemose ir profesijose. Ji pasireiškia tuo, 
kad moterys ir vyrai skirtingai dalyvauja 
darbo rinkoje, visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime, jų indėlis skiriasi 
atliekant neapmokamus namų ruošos ir 
priežiūros darbus, taip pat jaunoms 
moterims ir jauniems vyrams skirtingai 
renkantis, kur mokytis. Segregacija 
reiškia, kad tam tikrose švietimo srityse ar 
profesijose vyrauja vienos lyties asmenys, 
o tai susiaurina gyvenimo būdų 
pasirinkimo galimybę, švietimo ir darbo 
galimybes, lemia nevienodą darbo 
užmokestį, toliau gilina lyčių stereotipus, 
taip pat riboja galimybes gauti tam tikrą 
darbą, ir sykiu skatina lyčių nelygybę 
asmeninėje ir visuomeninėje sferose. 
Lyčių segregacija daro labai žalingą 
poveikį, ypač moterų, taip pat ir vyrų 
galimybėms darbo rinkoje;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti pateiktos kartu su 
metinėmis nacionalinių reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
priemonė, kuria apibendrinami ir 
koordinuojami prioritetiniai investiciniai 
projektai, kuriems skiriamas nacionalinis ir 
(arba) Sąjungos finansavimas. Jos taip pat 
turėtų padėti Sąjungos lėšas naudoti 
nuosekliai, siekiant kuo didesnės pridėtinės 
vertės teikiant finansinę paramą, visų 
pirma pagal programas, kurias Sąjunga 
remia Europos regioninės plėtros fondo 
(EFPF), Sanglaudos fondo, „Europos 
socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir tam tikrais atvejais fondo 
„InvestEU“ lėšomis;

(2) Sąjungos lygiu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras naudojamas kaip nacionalinių 
reformų prioritetų nustatymo ir jų 
įgyvendinimo stebėsenos sistema. Kad 
sustiprintų tuos reformų prioritetus, 
valstybės narės parengia nacionalines 
daugiametes investavimo strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti plėtojamos 
įgyvendinant nacionalinių, regioninių ir 
vietos valdžios institucijų partnerystę, jose 
turėtų būti atsižvelgta į lyčių aspektą ir jos
turėtų būti pateiktos kartu su metinėmis 
nacionalinių reformų programomis ir 
naudojamos kaip priemonė, kuria 
apibendrinami ir koordinuojami 
prioritetiniai investiciniai projektai, 
kuriems skiriamas nacionalinis ir (arba) 
Sąjungos finansavimas. Jos taip pat turėtų 
padėti Sąjungos lėšas naudoti nuosekliai, 
siekiant kuo didesnės pridėtinės vertės 
teikiant finansinę paramą, visų pirma pagal 
programas, kurias Sąjunga remia Europos 
regioninės plėtros fondo (EFPF), 
Sanglaudos fondo, „Europos socialinio 
fondo +“ (ESF+), Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo (EJRŽF), Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos 
investicijų stabilizavimo priemonės ir tam 
tikrais atvejais fondo „InvestEU“ lėšomis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) apgailestauja dėl pagal būsimą 
2021–2027 m. DFP itin, galbūt net 45 
proc., sumažintą ekonominės ir socialinės 
sanglaudos finansavimą, ir dėl šių išteklių 
nukreipimo kitiems prioritetams, ypač 
kariniame ir saugumo sektoriuose, 
finansuoti; primena, kad vienas po kito 
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einantys sanglaudos finansavimo 
mažinimai prisidėjo prie didėjančių ES 
skirtumų ir nelygybės, dėl kurių prastėja 
socialinė reakcija ir visų pirma didėja 
skurdas, o tai turėjo didesnės įtakos 
moterims; ragina padidinti sanglaudos 
finansavimą ir susijusį finansavimą, 
įskaitant ESF+;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones;

(4) 2017 m. birželio 20 d. Taryba 
patvirtino Sąjungos atsaką į „JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.“ –
tvarią Europos ateitį. Taryba pabrėžė, jog 
svarbu subalansuotai ir integruotai 
užtikrinti darnų vystymąsi visais trimis 
aspektais (ekonominiu, socialiniu ir 
aplinkosaugos). Gyvybiškai svarbu, kad 
darnaus vystymosi klausimai būtų 
įtraukiami į visas Europos vidaus ir išorės 
politikos sritis ir kad Sąjunga, reaguodama 
į pasaulinius iššūkius, vykdytų plataus 
užmojo politiką. Taryba palankiai įvertino 
2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos 
komunikatą „Tolesni tvarios Europos 
ateities užtikrinimo žingsniai“ kaip pirmą 
žingsnį siekiant darnaus vystymosi tikslų ir 
vadovaujantis darnaus vystymosi principu 
kaip esminiu orientaciniu visų Sąjungos 
politikos krypčių principu, be kita ko, 
naudojant finansavimo priemones. ESF+ 
turėtų iš esmės padėti įgyvendinti darnaus 
vystymosi tikslus perpus sumažinant 
santykinį skurdo lygį ir panaikinti itin 
didelį įvairių formų skurdą (1 tikslas), 
užtikrinti gerą sveikatą ir gerovę 
(3 tikslas), užtikrinti kokybišką ir įtraukų 
švietimą (4 tikslas), skatinti lyčių lygybę 
(5 tikslas), skatinti ilgalaikį, įtraukų ir 
darnų ekonomikos augimą, visišką ir 
našų užimtumą bei deramą darbą visiems 
(8 tikslas) ir sumažinti nelygybę 
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(10 tikslas), taip pat socialinę nelygybę, 
kurios poveikis moterims yra itin didelis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų ir vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose Sąjungai kyla struktūrinių 
sunkumų. Atsižvelgiant į kintančias darbo 
rinkos realijas, Sąjunga turėtų būti 
pasirengusi spręsti dabartines ir būsimas 
problemas, investuodama į atitinkamus 
įgūdžius, užtikrindama, kad ekonomikos 
augimas būtų įtraukesnis, o užimtumo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą;

(5) dėl ekonomikos globalizacijos, 
migracijos srautų valdymo ir didėjančių 
saugumo grėsmių, perėjimo prie švarios 
energijos, kintančių technologijų, 
nesubalansuoto priežiūros pareigų 
paskirstymo, demografinių iššūkių, vis 
labiau senėjančios darbo jėgos bei 
augančio įgūdžių ir darbo vietų, visų pirma 
MVĮ, trūkumo tam tikruose sektoriuose ir 
regionuose ir dėl užimtumo galimybių 
trūkumo kituose sektoriuose ir regionuose 
Sąjungai kyla struktūrinių sunkumų,
atsižvelgiant į kintančias darbo rinkos 
realijas, Sąjunga turėtų būti pasirengusi 
spręsti dabartines ir būsimas problemas, 
investuodama į atitinkamus įgūdžius, 
kokybišką ir įtraukų švietimą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, užtikrindama, kad 
ekonomikos augimas ir darbo rinkos būtų 
įtraukesni, o užimtumo, verslumo, 
įskaitant moterų verslumą, skatinimo ir 
socialinė politika – geresnė, be to, ji turėtų 
atsižvelgti ir į darbo jėgos judumą ir kovoti 
su lyčių nelygybe bei moterų 
diskriminacija, be kita ko, galimybės 
įsidarbinti ir išeiti  motinystės atostogų 
požiūriu;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 

(10) atsižvelgiant į tokią platesnę ESF+ 
aprėptį, tikslinga numatyti, kad Sąjungos 
lygmens veiksmų tikslai, kuriais siekiama 
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didinti darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, suteikti daugiau galimybių šviestis ir 
mokytis ir gerinti švietimo bei mokymo 
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir mažinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

didinti įtraukių ir lyčių lygybę 
užtikrinančių darbo rinkų veiksmingumą ir 
skatinti galimybes rasti kokybišką darbo 
vietą, gauti geresnį darbo užmokestį ir 
neterminuotas darbo sutartis, suteikti 
daugiau galimybių šviestis ir mokytis ir 
gerinti švietimo, mokymo ir priežiūros
kokybę, skatinti socialinę įtrauktį, gerinti 
sveikatos apsaugą ir naikinti skurdą, būtų 
įgyvendinami ne tik taikant pasidalijamąjį 
valdymą, bet ir tiesioginį bei netiesioginį 
valdymą užimtumo ir socialinių inovacijų 
dalyje ir sveikatos dalyje;

Pagrindimas

Geresnis darbo užmokestis, profesinė apsauga, darbo reguliavimas ir saugesnės įdarbinimo 
sąlygos yra pagrindinės moterų ekonominio įgalėjimo sąlygos, mažinančios neapibrėžtumą ir 
pažeidžiamumą, kurie ypač daro poveikį moterims.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, ilgalaikiams bedarbiams ir
neveikliems asmenims, galimybių 
integruotis (arba sugrįžti) į darbo rinką, be 
to, jis turėtų skatinti ir savarankišką darbą 
bei socialinę ekonomiką. ESF+ turėtų remti 
darbo rinkos institucijų, kaip antai 
valstybinių užimtumo tarnybų, 
modernizavimą ir taip gerinti darbo rinkų 
veikimą siekiant didinti jų gebėjimus 
intensyviai teikti tikslines konsultacijas ir 
rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat skatinti darbuotojų 
judumą. ESF+, be kita ko, užtikrinus 
geresnę profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir galimybę naudotis vaikų 
priežiūros paslaugomis, turėtų skatinti 
moteris dalyvauti darbo rinkoje. Be to, 
siekiant spręsti sveikatos rizikos, susijusios 

(13) ESF+ turėtų skatinti užimtumą 
aktyviais veiksmais, suteikiant asmenims, 
ypač jaunimui, neįgaliesiems ir lėtinėmis 
ligomis sergantiems žmonėms, lėtinėmis 
ligomis (pvz., vėžiu) sirgusiems asmenims, 
ilgalaikiams bedarbiams, ekonominiu 
požiūriu neveikliems asmenims,
marginalizuotoms bendruomenėms 
priklausantiems asmenims, taip pat
patiriantiems įvairių formų diskriminaciją 
asmenims, galimybių integruotis (arba 
sugrįžti) į darbo rinką, be to, jis turėtų 
skatinti ir savarankišką darbą bei socialinę 
ekonomiką. ESF+ turėtų remti darbo rinkos 
institucijų, kaip antai valstybinių užimtumo 
tarnybų, modernizavimą ir lankstumą 
įvairių tikslinių grupių požiūriu ir taip 
gerinti darbo rinkų veikimą siekiant didinti 
jų gebėjimus intensyviai teikti tikslines ir 
individualias konsultacijas ir 
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su kintančiu darbo pobūdžiu, problemas ir 
atsižvelgti į senėjančios darbo jėgos 
poreikius, ESF+ turėtų skatinti kurti sveiką 
ir tinkamą darbo aplinką;

rekomendacijas ieškant darbo ir 
įsidarbinant, taip pat sudaryti palankesnes 
sąlygas darbuotojų judumui. ESF+ turėtų 
skatinti moteris dalyvauti tvarioje ir 
aukštos kokybės užimtumo sistemoje ir 
skatinti moterų verslumą, ypatingą dėmesį 
skiriant vienišoms motinoms, taikant 
priemones, kuriomis siekiama, be kita ko, 
užtikrinti moterų ir vyrų vienodo 
užmokesčio už vienodos vertės darbą 
principo laikymąsi. ESF + turėtų siekti
pagerinti profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą ir galimybę 
naudotis įperkamomis vaikų priežiūros ir 
priežiūros visais gyvenimo etapais
paslaugomis dirbantiems tėvams ir 
globėjams, siekiant sudaryti jiems 
geresnes galimybes dalyvauti kokybiško 
užimtumo sistemoje ir taip kovoti su 
skurdu, paplitusiu tarp priežiūros pareigų 
turinčių darbuotojų. Be to, siekiant spręsti 
sveikatos rizikos, susijusios su kintančiu 
darbo pobūdžiu, problemas ir atsižvelgti į 
senėjančios darbo jėgos poreikius, ESF+ 
turėtų skatinti kurti sveiką ir saugią darbo 
aplinką, kurioje nebūtų priekabiavimo ir 
smurto nei internetu, nei fizinėse darbo 
vietose;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) biudžeto valdymo srityje valstybės 
narės turėtų būti pasirengusios skirti 
finansavimą veiksmingoms kovos su visų 
formų nelygybe, įskaitant lyčių nelygybę, 
priemonėms, įvertindamos savo veiklos 
programas ir, jei reikia, didindamos 
išteklius. Tinkamas kovos su lyčių 
nelygybe priemonių finansavimas yra 
labai svarbus įgyvendinant lygių
galimybių politiką;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo 
kokybę ir veiksmingumą, stiprinti švietimo
ir mokymo sistemų ryšį su darbo rinka, 
kad būtų galima paprasčiau įgyti 
bendruosius gebėjimus, visų pirma 
skaitmeninius įgūdžius, kurių reikia 
kiekvienam asmeniui, norinčiam save 
realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, dalyvauti 
visuomenės gyvenime ir tapti aktyviu 
piliečiu. ESF+ turėtų remti pažangą 
švietimo bei mokymo ir įsidarbinimo 
srityse, mokymąsi visą gyvenimą ir 
įsidarbinamumą, taip pat 
konkurencingumą ir kintamo masto bei 
tvarias socialines bei ekonomines šių sričių 
inovacijas. Tam galima pasitelkti, pvz., 
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, mokymosi rezultatų 
patvirtinimą ir kvalifikacijų pripažinimą;

(14) ESF+ turėtų gerinti švietimo ir 
mokymo sistemų kokybę, prieinamumą ir 
nediskriminacinį pobūdį, kad būtų galima 
paprasčiau įgyti bendruosius gebėjimus, 
visų pirma skaitmeninius įgūdžius, kurių 
reikia kiekvienam asmeniui, norinčiam 
save realizuoti ir tobulėti, įsidarbinti, 
dalyvauti visuomenės gyvenime ir tapti 
aktyviu piliečiu. ESF+ turėtų remti 
pažangą švietimo bei mokymo ir 
įsidarbinimo srityse, mokymąsi visą 
gyvenimą ir įsidarbinamumą, padėti didinti 
socialinę sanglaudą, mažinti 
horizontaliąją ir vertikaliąją segregaciją ir 
remti kintamo masto bei tvarias socialines 
bei ekonomines šių sričių inovacijas. Tam 
galima pasitelkti, pvz., aukštos kokybės
darbu grindžiamą mokymąsi ir 
pameistrystę, visą gyvenimą trunkantį 
profesinį orientavimą, įgūdžių numatymą 
bendradarbiaujant su pramonės sektoriumi, 
šiuolaikines mokymo priemones, rinkos 
prognozes ir absolventų stebėseną, 
mokytojų mokymą, savaiminio ir 
neformaliojo mokymosi rėmimą, 
mokymosi rezultatų patvirtinimą ir 
kvalifikacijų bei ankstesnio mokymosi 
pasiekimų pripažinimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, turėtų 
vienodas teises į kokybišką, nesegreguotą 
ir įtraukų švietimą ir mokymą, pradedant 

(15) ESF+ pagalba turėtų būti teikiama 
siekiant skatinti, kad visi, visų pirma 
palankių sąlygų neturinčios grupės, 
deramai atsižvelgiant į lyčių aspektą,
turėtų vienodas teises į kokybišką, 
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švietimu ir priežiūra ankstyvojoje 
vaikystėje, taip pat bendruoju ir profesiniu 
išsilavinimu ir baigiant aukštuoju mokslu, 
įskaitant suaugusiųjų švietimą ir 
mokymąsi, taip skatinant galimybes keisti 
studijų kryptį švietimo ir mokymo 
sektoriuose, kovojant su mokyklos 
nebaigimo problema, gerinant sveikatos 
raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa 
„Erasmus“, visų pirma siekiant sudaryti 
palankesnes judumo mokymosi tikslais 
sąlygas palankių sąlygų neturintiems 
besimokantiems asmenims;

nesegreguotą ir įtraukų švietimą ir 
mokymą, pradedant švietimu ir priežiūra 
ankstyvojoje vaikystėje, taip pat bendruoju 
ir profesiniu išsilavinimu ir baigiant 
aukštuoju mokslu, įskaitant suaugusiųjų 
švietimą ir mokymąsi, taip skatinant 
galimybes keisti studijų kryptį švietimo ir 
mokymo sektoriuose, kovojant su 
mokyklos nebaigimo problema, gerinant 
sveikatos raštingumą, stiprinant ryšį su 
neformaliuoju bei savaiminiu mokymusi ir 
sudarant visiems lengvesnes sąlygas judėti 
mokymosi tikslais. Atsižvelgiant į tai, 
reikėtų skatinti sinergiją su programa 
„Erasmus“, visų pirma siekiant sudaryti 
palankesnes judumo mokymosi tikslais 
sąlygas palankių sąlygų neturintiems 
besimokantiems asmenims;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad lyčių lygybė ir lyčių aspekto 
integravimas būtų privalomas principas 
visuose programavimo etapuose – nuo 
veiklos programų prioritetų nustatymo iki 
įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo – ir 
kad būtų skirta parama pagrindiniams 
lyčių aspekto integravimo veiksmams;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) sinergija su Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu turėtų 
užtikrinti ESF+ galimybes integruoti ir 
tobulinti lygias galimybes į aukštos 
kokybės, nesegreguotą ir įtraukų švietimą 
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ir mokymą, taip pat socialinę įtrauktį, 
integraciją į darbo rinką ir galimybę 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
trečiųjų šalių piliečiams, ypatingą dėmesį 
skiriant moterų ir vaikų poreikiams;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę;

(16) ESF+ turėtų skatinti lanksčias 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
galimybes, visų pirma skaitmeninių 
įgūdžių ir bazinių didelio poveikio 
technologijų srityse, siekiant suteikti 
žmonėms įgūdžius, atitinkančius 
skaitmeninimo reikalavimus, 
technologinius, inovacinius ir socialinius 
bei ekonominius pokyčius, sudarant 
sąlygas pakeisti profesinę veiklą ir 
užtikrinti judumą, taip pat remiant menkų 
įgūdžių ir (arba) žemą kvalifikaciją 
turinčius suaugusiuosius, atsižvelgiant į 
Europos įgūdžių darbotvarkę, tuo pačiu 
metu sprendžiant lyčių nelygybės 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
ir gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) 
sektoriuose problemą skatinant moterų ir 
mergaičių perkvalifikavimą, taip pat 
teikiant tikslinę paramą siekiant padidinti 
STEM, kompiuterijos ir inžinerijos sričių 
dalykus besimokančių moterų skaičių, 
ypač siekiant padidinti moterų dalyvavimo 
IRT ir skaitmeniniame sektoriuose mastą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje. Tam reikia pasitelkti 
įvairias politikos priemones, skirtas pačias 
nepalankiausias sąlygas turintiems 
asmenims, nesvarbu, koks būtų jų amžius, 
įskaitant vaikus, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, ir 
skurstančius dirbančiuosius. ESF+ turėtų 
skatinti aktyvų nuo rinkos nutolusių 
asmenų įtraukimą siekiant užtikrinti jų 
socialinę ir ekonominę integraciją. ESF+ 
turėtų būti naudojamas ir tada, kai siekiama 
suteikti daugiau galimybių už prieinamą 
kainą gauti aukštos kokybės tvarias 
paslaugas, pvz., vaiko priežiūros ir 
ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

(18) ESF+ turėtų remti valstybių narių 
pastangas kovoti su skurdu, taip padedant 
išsivaduoti ne vienai kartai iš nepalankios 
socialinės padėties, užtikrinti visiems 
vienodas galimybes ir taip skatinti 
socialinę įtrauktį, taip pat kovoti su 
diskriminacija ir mažinti skirtumus 
sveikatos srityje, ypač atkreipiant dėmesį į 
kovą su skurdo feminizacija. Tam reikia 
pasitelkti įvairias politikos priemones, 
skirtas pačias nepalankiausias sąlygas 
turintiems asmenims, nepriklausomai nuo 
jų amžiaus, lyties ir geografinės 
gyvenamosios vietos, įskaitant vaikus, 
moteris kaimo teritorijose, marginalizuotas 
bendruomenes, tokias kaip romai, 
neįgaliuosius ir skurstančius 
dirbančiuosius ir kitus įvairių formų 
diskriminaciją patiriančius asmenis. 
ESF+ turėtų skatinti aktyvų nuo rinkos 
nutolusių asmenų įtraukimą siekiant 
užtikrinti jų socialinę ir ekonominę 
integraciją. ESF+ turėtų būti naudojamas ir 
tada, kai siekiama suteikti daugiau 
galimybių už prieinamą kainą gauti aukštos 
kokybės tvarias paslaugas, pvz., sveikatos 
priežiūros, vaiko priežiūros, ikimokyklinio 
ugdymo ir ilgalaikės globos, ypač šeimos ir 
bendruomenines priežiūros paslaugas. 
ESF+ turėtų padėti modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, visų pirma siekiant 
skatinti jų prieinamumą;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) ESF+ turėtų siekti išnaikinti 
vyresnio amžiaus moterų skurdą visoje 
ES, atsižvelgiant į tai, kad skirtingų lyčių 
pensijų skirtumas, siekiantis 40 proc., 
kelia didelį pavojų, jog vyresnio amžiaus 
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moterys, ypač gyvenančios be partnerio, 
patirs didesnį skurdą, ir taip įgyvendinant 
2015 m. Tarybos išvadose „Lygios moterų 
ir vyrų galimybės pajamų srityje. Vyrų ir 
moterų pensijų skirtumo panaikinimas“ 
prisiimtus įsipareigojimus.1a Vyresnio 
amžiaus moterų skurdą didina ir tai, kad 
didėja asmeninės išlaidos sveikatos 
priežiūrai ir vaistams, ir vyresnio amžiaus 
pacientai, ypač moterys, kurios didesnę 
savo dalį gyvenimo serga, palyginti su 
vyrais, daugiausia dėl ilgesnės gyvenimo 
trukmės, turi patys padengti šias išlaidas;

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/lt/pdf. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) visos valstybės narės yra 
ratifikavusios Jungtinių Tautų vaiko 
teisių konvenciją, kuri yra standartas 
vaiko teisių rėmimo ir apsaugos srityje.
Vaiko teisių rėmimas yra aiškiai 
suformuluotas Sąjungos politikos tikslas 
ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje reikalaujama, kad vykdant visus 
ES veiksmus būtų pirmiausia 
atsižvelgiama į vaiko interesus. ESF+ 
turėtų remti veiksmus, kuriais skatinama 
veiksminga intervencija, padedanti 
įgyvendinti vaikų teises;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. 
Siekdamos sustiprinti 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu įgyvendinamus 
Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmus, 
skirtus asmenims, valstybės narės turėtų 
labiau skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų 
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą.  Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

(23) atsižvelgiant į nuolatinį aukštą 
jaunimo, visų pirma jaunuolių, kurie ir 
nedirba, ir nesimoko, nedarbo lygį bei 
neveiklumą įvairiose valstybėse narėse ir 
regionuose, svarbu, kad valstybės narės 
toliau skirtų pakankamai ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
išteklių veiksmams, kuriais remiamas 
jaunimo užimtumas, įskaitant Jaunimo 
garantijų iniciatyvos įgyvendinimą. Šiuo 
požiūriu ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti 
į tai, kad esama didelio skirtumo tarp 
lyčių atsižvelgiant į nedirbančių, 
nesimokančių ir mokymuose 
nedalyvaujančių jaunuolių santykį. 
2017 m. 28 ES valstybėse narėse daugiau 
nei penktadalis (21,5 proc.) jaunų moterų 
(20–34 metų amžiaus) nesimokė ir 
nedirbo, o atitinkama jaunų vyrų dalis 
buvo 8,5 procentiniais punktais mažesnė 
ir sudarė 13,0 proc.1a. Siekdamos 
sustiprinti 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu įgyvendinamus Jaunimo 
užimtumo iniciatyvos veiksmus, skirtus 
asmenims, valstybės narės turėtų labiau 
skatinti jaunimui skirtas užimtumo ir 
švietimo, grįžimo į darbą ir informavimo 
priemones, prireikus pirmenybę skirdamos 
ilgalaikiams bedarbiams jaunuoliams, 
neveikliam ir palankių sąlygų neturinčiam 
jaunimui, įskaitant darbą su jaunimu. Be to, 
valstybės narės turėtų investuoti į 
priemones, kuriomis sudaromos sąlygos 
paprasčiau pereiti iš švietimo sistemos į 
darbo rinką, ir įdarbinimo tarnybų
reformavimo ir pritaikymo priemones 
siekiant teikti jaunimui konkrečiai 
pritaikytą pagalbą. Todėl jaunimo 
užimtumui skatinti susijusios valstybės 
narės turėtų skirti bent 10 proc. 
nacionalinių ESF+ išteklių, skirtų pagal 
ESF+ dalį, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas;

_______________

1a Eurostatas.

Pakeitimas 20
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, partnerystė. Todėl itin svarbu, 
kad valstybės narės ragintų socialinius 
partnerius ir pilietinę visuomenę dalyvauti
ESF+ veikloje, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas;

(26) ESF+ lėšomis remiamų veiksmų 
veiksmingą ir rezultatyvų įgyvendinimą 
lemia geras valdymas ir visų atitinkamais 
teritoriniais lygmenimis veikiančių dalyvių 
ir socialinių bei ekonominių dalyvių, ypač 
regioninių ir vietos valdžios institucijų,
socialinių partnerių ir pilietinės 
visuomenės, visų pirma NVO, teikiančių 
įdarbinimo, priežiūros, švietimo ir 
socialines paslaugas ir vykdančių veiklą 
kovos su diskriminacija ir (arba) žmogaus 
teisių gynimo srityje, partnerystė. Todėl 
itin svarbu, kad valstybės narės užtikrintų 
prasmingą regioninių ir vietos valdžios 
institucijų, socialinių partnerių ir 
pilietinės visuomenės dalyvavimą vykdant 
strateginį ESF+, kuriam taikomas 
pasidalijamasis valdymas, valdymą – nuo 
veiklos programų prioritetų nustatymo iki 
įgyvendinimo, stebėjimo ir rezultatų bei 
poveikio vertinimo. Be to, siekiant 
užtikrinti nediskriminavimą ir vienodas 
galimybes, labai svarbu, kad visais etapais 
taip pat dalyvautų lygybės įstaigos ir 
nacionalinės žmogaus teisių institucijos;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+, vadovaujantis SESV 
8 straipsniu, skatintų moterų ir vyrų lygybę 
siekiant skatinti vienodą požiūrį į moteris ir 
vyrus bei vienodas jų galimybes visose 
srityse, įskaitant dalyvavimą darbo rinkoje, 
įdarbinimo sąlygas ir karjeros 
perspektyvas. Be to, jos turėtų užtikrinti, 
kad ESF+ teiktų visiems vienodas 
galimybes, nediskriminuodamas, kaip 

(28) vadovaujantis Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartija, valstybės narės 
ir Komisija turėtų užtikrinti, kad ESF+, 
vadovaujantis SESV 8 straipsniu, skatintų 
moterų ir vyrų lygybę siekiant skatinti 
vienodą požiūrį į moteris ir vyrus bei 
vienodas jų galimybes visose srityse, 
įskaitant dalyvavimą švietimo sistemoje ir
darbo rinkoje, įdarbinimo sąlygas ir 
karjeros perspektyvas, taip pat moterų 
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nustatyta SESV 10 straipsnyje, ir 
neįgaliuosius į visuomenę integruotų taip, 
kaip ir visus kitus, ir padėtų įgyvendinti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją. Į šiuos principus reikėtų laiku 
ir nuosekliai atsižvelgti svarstant visus 
aspektus ir visais programų pasirengimo, 
stebėsenos, įgyvendinimo ir vertinimo 
etapais, tuo pačiu užtikrinant, kad būtų 
imtasi specialių veiksmų, kuriais skatinama 
lyčių lygybė ir vienodos galimybės. Be to, 
ESF+ turėtų skatinti pereiti nuo 
stacionarinės ir (arba) institucinės globos 
prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, 
visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo 
daugialypės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių veiksmų. 
Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias ESF+
dalies, kuriai taikomas pasidalijamasis 
valdymas, nuostatas;

ekonominę nepriklausomybę, švietimą ir 
įgūdžių tobulinimą ir smurtą patyrusių 
moterų reintegraciją į visuomenę ir darbo 
rinką. Teisių ir vertybių programos 
sinergija ir politikos suderinamumas šiuo 
atžvilgiu užtikrintų ESF+ galimybes 
integruoti ir išplėtoti šiuos veiksmus. Be 
to, valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+ visiems užtikrintų 
vienodas galimybes, nediskriminuodamas 
dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos, kaip nustatyta 
SESV 10 straipsnyje, ir neįgaliuosius į 
visuomenę integruotų taip, kaip ir visus 
kitus, ir padėtų įgyvendinti Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją, be kita ko, 
švietimo, užimtumo, socialinės apsaugos 
ir prieinamumo požiūriu. Į šiuos principus 
reikėtų laiku ir nuosekliai atsižvelgti 
svarstant visus aspektus ir visais programų 
pasirengimo, stebėsenos, įgyvendinimo ir 
vertinimo etapais, tuo pačiu užtikrinant, 
kad būtų imtasi specialių veiksmų, kuriais 
skatinama lyčių lygybė ir vienodos 
galimybės. Be to, ESF+ turėtų skatinti 
pereiti nuo institucinės globos prie šeimos 
ir bendruomeninės priežiūros, visų pirma 
siekiant apsaugoti asmenis nuo daugialypės 
ir tarpsektorinės diskriminacijos. ESF+ 
neturėtų remti jokių segregaciją ar 
socialinę atskirtį skatinančių arba lyčių 
stereotipus platinančių veiksmų.
Reglamente (ES) Nr. [būsimasis BNR] 
nustatyta, kad išlaidų tinkamumo 
finansuoti taisyklės priimamos nacionaliniu 
lygmeniu, išskyrus tam tikras išimtis, dėl 
kurių būtina parengti konkrečias socialinės 
sanglaudos ir socialinių teisių dalies 
nuostatas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(28a) vadovaujantis tvirtu ES 
įsipareigojimu integruoti lyties aspektą, 
kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo, valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad įgyvendinant 
ESF+ nuostatas, strategiškai būtų
sudaromas ir visose programose ir 
veiksmuose įgyvendinamas biudžetas, 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, ir toks 
biudžetas būtų derinamas atsižvelgiant į 
techninius lyčių aspekto integravimo 
pajėgumus;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) valstybės narės ir Komisija turėtų 
užtikrinti, kad ESF+ taip pat skatintų 
teikti daugiau priežiūros paslaugų, 
įskaitant vaikų, vyresnio amžiaus asmenų 
ir neįgaliųjų, kuriems reikia ilgalaikės 
priežiūros, priežiūros paslaugas. 
Priežiūros paslaugų teikimas yra svarbus 
ne tik moterų darbo rinkos požiūriu, bet ir 
vaikų vystymuisi. Ikimokyklinis ugdymas 
ir priežiūra teikia daug trumpalaikės ir 
ilgalaikės naudos asmenims ir 
visuomenei, įskaitant tuos asmenis, kurių 
socialinė ir ekonominė padėtis yra 
nepalanki arba kurie turi specialiųjų 
ugdymosi poreikių, ir neįgaliuosius. Tai 
taip pat yra veiksminga investicija, 
suteikianti pagrindą sėkmingai mokytis 
visą gyvenimą ir nuo ankstyvo amžiaus 
spręsti nelygybės problemą;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(29) siekdamos sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su duomenų 
rinkimu, valstybės narės turėtų leisti 
vadovaujančiosioms institucijoms 
duomenis rinkti iš registrų, kai juose tų 
duomenų yra;

(29) siekdamos sumažinti 
administracinę naštą, susijusią su duomenų 
rinkimu, valstybės narės turėtų leisti 
vadovaujančiosioms institucijoms 
duomenis rinkti iš registrų, kai juose tų 
duomenų, jei įmanoma, suskirstytų pagal 
lytį, yra;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
užtikrinant glaudų valstybių narių centrinių 
įdarbinimo tarnybų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su 
Komisija. Europos įdarbinimo tarnybų 
tinklas, sudarydamas sąlygas tarptautiniam 
darbuotojų judumui, turėtų skatinti geresnį 
darbo rinkų veikimą ir didesnį informacijos 
apie darbo rinkas skaidrumą. Be to, ESF+ 
apima tikslinių judumo programų rengimą 
ir rėmimą siekiant užpildyti darbo vietas 
ten, kur nustatyta darbo jėgos trūkumų;

(32) nustatomos ESF+ nuostatos, 
kuriomis siekiama suteikti darbuotojams 
judėjimo laisvę nediskriminuojant ir 
užtikrinant glaudų valstybių narių centrinių 
įdarbinimo tarnybų tarpusavio 
bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su 
Komisija. Europos įdarbinimo tarnybų 
tinklas, sudarydamas sąlygas tarptautiniam 
darbuotojų judumui ir didesniam 
skaidrumui, naudojant pagal lytį 
suskirstytus informacijos apie darbo rinkas 
duomenis, turėtų skatinti geresnį darbo 
rinkų veikimą ir platesnį įgūdžių 
pripažinimą. Be to, ESF+ apima tikslinių 
judumo programų rengimą ir rėmimą 
siekiant užpildyti darbo vietas ten, kur 
nustatyta darbo jėgos trūkumų;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) šio reglamento tikslų, t. y. tikslų, 
kuriais siekiama didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo bei mokymo kokybę, skatinti 
socialinę įtrauktį, skatinti sveikatinimą ir 

(51) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. 
tikslų, kuriais siekiama didinti darbo rinkų 
veiksmingumą ir skatinti galimybes rasti 
kokybišką darbo vietą, suteikti daugiau 
galimybių šviestis ir mokytis ir gerinti 
švietimo, mokymo ir priežiūros kokybę, 
skatinti socialinę įtrauktį, lygias galimybes, 
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mažinti skurdą, įskaitant veiksmus pagal 
užimtumo ir socialinių inovacijų dalį ir 
sveikatos dalį, valstybės narės negali 
deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygiu, todėl laikydamasi 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 
nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 
gali priimti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

skatinti sveikatinimą ir mažinti skurdą, 
įskaitant veiksmus pagal užimtumo ir 
socialinių inovacijų dalį ir sveikatos dalį, 
valstybės narės negali deramai pasiekti, o 
tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagrindinė materialinė pagalba –
pagrindinius asmens oraus gyvenimo 
poreikius patenkinančios prekės, 
pavyzdžiui, drabužiai, higienos reikmenys 
ir mokyklinės prekės;

(3) pagrindinė materialinė pagalba –
pagrindinius asmens oraus gyvenimo 
poreikius patenkinančios prekės, 
pavyzdžiui, drabužiai, higienos reikmenys, 
įskaitant moterų higienos ir priežiūros 
produktus, ir mokyklinės prekės;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į principus, išdėstytus 
Europos socialinių teisių ramstyje, kurį 
2017 m. lapkričio 17 d. paskelbė Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija, ESF+ 
siekiama padėti valstybėms narėms 
pasiekti didelį užimtumo lygį, užtikrinti 
tinkamą socialinę apsaugą ir turėti 
kvalifikuotų ir lanksčių darbuotojų, 
pasirengusių ateities darbo rinkai.

Atsižvelgiant į principus, išdėstytus 
Europos socialinių teisių ramstyje, kurį 
2017 m. lapkričio 17 d. paskelbė Europos 
Parlamentas, Taryba ir Komisija, 
pasitelkiant ESF+ siekiama padėti 
valstybėms narėms pasiekti didelį 
užimtumo lygį mažinant lyčių skirtumus 
užimtumo srityje, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir turėti kvalifikuotų ir 
lanksčių darbuotojų, pasirengusių ateities 
darbo rinkai ir visų lygioms galimybėms. 
ESF+ taip pat siekiama prisidėti prie 
Sąjungos ir jos valstybių narių 



AD\1169076LT.docx 23/37 PE627.761v02-00

LT

įsipareigojimo pasiekti darnaus vystymosi 
tikslus įgyvendinimo. ESF+ remia ir 
papildo valstybių narių politiką ir teikia 
jai pridėtinės vertės, kad būtų užtikrinta 
lyčių lygybė, lygios galimybės, galimybės 
įsidarbinti, tinkamos darbo sąlygos, 
nediskriminavimas, visų socialinė 
apsauga ir įtrauktis, taip pat prieiga prie 
pagrindinių paslaugų ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsauga.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) suteikti daugiau galimybių 
įsidarbinti visiems darbo ieškantiems 
asmenims, visų pirma jaunimui ir
ilgalaikiams bedarbiams, taip pat 
neveikliems žmonėms, propaguoti 
savarankišką darbą ir socialinę 
ekonomiką;

i) suteikti daugiau galimybių rasti 
kokybišką darbo vietą visiems darbo 
ieškantiems asmenims, visų pirma 
jaunimui, moterims, vienišiems tėvams,
ilgalaikiams bedarbiams, taip pat 
ekonomiškai neveikliems žmonėms, 
neįgaliesiems ar lėtinėmis ligomis 
sergantiems asmenims, marginalizuotoms 
bendruomenėms priklausantiems 
asmenims ir asmenims, kurie patiria 
įvairialypę diskriminaciją, propaguoti 
verslumą ir socialinę ekonomiką;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) modernizuoti darbo rinkos 
institucijas ir jų teikiamas paslaugas, 
siekiant įvertinti ir numatyti reikalingus 
įgūdžius ir užtikrinti, kad konkrečiai 
pritaikyta pagalba ir parama būtų teikiamos 
laiku ir atitiktų darbo rinkos poreikius bei 
su profesinės veiklos keitimu ir judumu 
susijusius poreikius;

ii) modernizuoti darbo rinkos 
institucijas ir jų teikiamas paslaugas, 
siekiant įvertinti ir numatyti reikalingus 
įgūdžius ir užtikrinti, kad konkrečiai 
pritaikyta pagalba ir parama būtų teikiamos 
laiku ir atitiktų darbo rinkos poreikius bei 
su profesinės veiklos keitimu per visą 
gyvenimą ir judumu susijusius poreikius;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) skatinti moteris dalyvauti darbo 
rinkoje, sudaryti sąlygas lengviau derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą, įskaitant 
galimybes naudotis vaikų priežiūros 
paslaugomis, siekti sveikos ir gerai 
pritaikytos darbo aplinkos, kurioje būtų 
sumažinta rizika sveikatai, skatinti 
darbuotojus, įmones ir verslininkus 
prisitaikyti prie pokyčių, o vyresnius 
žmones – aktyviai ir sveikai gyventi;

iii) skatinti lyčių lygybę visose srityse, 
užtikrinant moterų ekonominę 
nepriklausomybę ir dalyvavimą darbo 
rinkoje, verslumą ir aukštos kokybės 
užimtumą taikant priemones, kuriomis 
siekiama, be kita ko, laikytis moterų ir 
vyrų vienodo užmokesčio už vienodą 
darbą ir vienodos vertės darbą principo, 
taip pat siekiama pagerinti profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir 
galimybę naudotis įperkamomis, 
įtraukiomis ir nesegreguotomis vaikų 
priežiūros, ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros visais gyvenimo etapais 
paslaugomis (įskaitant ilgalaikės vyresnio 
amžiaus asmenų, neįgaliųjų ir (arba) 
lėtinėmis ligomis sergančių asmenų 
priežiūros paslaugas) dirbantiems tėvams 
ir globėjams, siekiant sudaryti jiems 
geresnes galimybes dalyvauti kokybiško 
užimtumo sistemoje ir taip kovoti su 
skurdu, paplitusiu tarp priežiūros pareigų 
turinčių darbuotojų;

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) skatinti sveiką ir gerai pritaikytą 
darbo aplinką, kurioje būtų sumažinta 
rizika sveikatai, būtų sprendžiami 
seksualinio priekabiavimo ir prievartos 
darbo vietoje klausimai, ir skatinti 
darbuotojus, įmones ir verslininkus 
prisitaikyti prie pokyčių, o vyresnius 
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žmones – aktyviai ir sveikai gyventi;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) didinti švietimo ir mokymo sistemų 
kokybę ir rezultatyvumą ir stiprinti jų ryšį 
su darbo rinka, kad būtų galima paprasčiau 
įgyti bendrųjų gebėjimų, įskaitant 
skaitmeninius įgūdžius;

iv) didinti švietimo ir mokymo sistemų 
kokybę ir rezultatyvumą ir stiprinti jų ryšį 
su darbo rinka, kad būtų galima paprasčiau 
įgyti bendrųjų gebėjimų, įskaitant 
skaitmeninius įgūdžius, deramai 
atsižvelgiant į lyčių skaitmeninę 
takoskyrą;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinti, kad visi, visų pirma 
nepalankias sąlygas turinčios grupės, turėtų 
vienodas galimybes gauti kokybiškų ir 
įtraukių švietimo ir mokymo paslaugų ir 
užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu 
ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju 
išsilavinimu ir profesiniu mokymu ir 
baigiant aukštuoju mokslu ir suaugusiųjų 
švietimu, be kita ko, remiant judumą 
mokymosi tikslais;

v) investuoti į vaikų vystymąsi ir
skatinti, kad visi, visų pirma nepalankias 
sąlygas turinčios grupės, turėtų vienodas 
galimybes gauti kokybiškų, įperkamų, 
nesegreguotų ir įtraukių švietimo ir 
mokymo paslaugų ir užbaigti mokslą, 
pradedant ikimokykliniu ugdymu ir 
priežiūra, taip pat bendruoju išsilavinimu ir 
profesiniu mokymu ir baigiant aukštuoju 
mokslu ir suaugusiųjų švietimu, be kita ko, 
remiant judumą mokymosi tikslais;

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) skatinti amžių atitinkantį IRT švietimą 
ankstyvaisiais mokymosi mokykloje 
etapais, ypatingą dėmesį skiriant 
postūmiui, kad mergaitės susidomėtų 
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skaitmenine sritimi ir atskleistų šios srities 
gabumus, ir skatinti mergaites nuo 
ankstyvo amžiaus mokytis gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
dalykų;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies vi punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) skatinti mokymąsi visą gyvenimą, 
visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių 
kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo 
galimybių ir skaitmeninių įgūdžių, geriau 
numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių 
reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos 
poreikiais, sudaryti sąlygas keisti profesinę 
veiklą ir skatinti profesinį judumą;

vi) skatinti mokymąsi visą gyvenimą, 
visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių 
kvalifikacijos kėlimo ir persikvalifikavimo 
galimybių ir skaitmeninių įgūdžių, 
atsižvelgiant į lyčių skaitmeninę 
takoskyrą, geriau numatyti pokyčius ir 
naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus 
darbo rinkos poreikiais, sudaryti sąlygas 
keisti profesinę veiklą ir skatinti profesinį 
judumą;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies ix punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) suteikti daugiau vienodų galimybių 
už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškų ir 
tvarių paslaugų; modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad 
būtų socialinės apsaugos galimybių; gerinti 
sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugų prieinamumą, 
rezultatyvumą ir tvarumą;

ix) suteikti daugiau vienodų galimybių 
už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškų ir 
tvarių paslaugų; modernizuoti socialinės 
apsaugos sistemas, be kita ko, siekti, kad 
būtų socialinės apsaugos galimybių; gerinti 
sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės 
priežiūros paslaugų prieinamumą, 
rezultatyvumą ir tvarumą, visų pirma 
stiprinant ir gerinant nemokamas ir 
universaliąsias visuomenės sveikatos 
paslaugas;

Pagrindimas

Moterys yra ypač pažeidžiamos dėl nevienodų galimybių naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Vienintelis būdas užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
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paslaugomis – nemokama ir universalioji viešoji paslauga. 

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies x punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) skatinti žmonių, kuriems gresia 
skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant 
pačias nepalankiausias sąlygas turinčius 
asmenis ir vaikus, socialinę integraciją;

x) skatinti žmonių, kuriems gresia 
skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant 
pačias nepalankiausias sąlygas turinčius 
asmenis, neįgaliuosius ar lėtinėmis 
ligomis sergančius asmenis, 
marginalizuotoms bendruomenėms 
priklausančius asmenis, vaikus ir vyresnio 
amžiaus asmenis, ypač vyresnio amžiaus 
moteris, socialinę integraciją;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. pažangesne Europa: ugdyti 
pažangiosios specializacijos įgūdžius ir 
bazinių didelio poveikio technologijų 
įgūdžius, vykdyti pramonės pertvarką, 
sektoriams bendradarbiauti įgūdžių ir 
verslininkystės srityje, rengti mokslo 
darbuotojų mokymus, skatinti aukštojo 
mokslo institucijų, profesinio mokymo 
įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrų, įmonių ir grupių tinklaveiką ir 
partnerystę ir remti labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones bei socialinę 
ekonomiką;

1. pažangesne Europa: ugdyti 
pažangiosios specializacijos įgūdžius ir 
bazinių didelio poveikio technologijų 
įgūdžius, vykdyti pramonės pertvarką, 
sektoriams bendradarbiauti įgūdžių ir 
verslininkystės srityje, ypatingą dėmesį 
skiriant moterų verslumui, rengti mokslo 
darbuotojų mokymus, skatinti aukštojo 
mokslo institucijų, profesinio mokymo 
įstaigų, mokslinių tyrimų ir technologijų 
centrų, įmonių ir grupių tinklaveiką ir 
partnerystę ir remti labai mažas, mažąsias 
ir vidutines įmones bei socialinę 
ekonomiką;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vyrų ir moterų lygybė, lygios galimybės ir 
nediskriminavimas

Lyčių lygybė, lygios galimybės ir 
nediskriminavimas

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal ESF+ dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, įgyvendinant 
visas programas ir vykdant pagal 
užimtumo ir socialinių inovacijų ir 
sveikatos dalis remiamus veiksmus jų 
rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo etapais užtikrinama vyrų ir 
moterų lygybė. Be to, įgyvendinant 
programas ir vykdant veiksmus jų rengimo, 
įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 
etapais siekiama lygių galimybių visiems, 
nediskriminuojant dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos.

1. Pagal ESF+ dalį, kuriai taikomas 
pasidalijamasis valdymas, įgyvendinant 
visas programas ir vykdant pagal 
užimtumo ir socialinių inovacijų ir 
sveikatos dalis remiamus veiksmus jų 
rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo etapais užtikrinama visų lygybė. 
Šios programos ir šie veiksmai remia 
tikslinius veiksmus, kuriais siekiama 
didinti moterų dalyvavimą profesiniame 
gyvenime ir pažangą šioje srityje, laikantis 
vienodo moterų ir vyrų užmokesčio už 
vienodą darbą ir vienodos vertės darbą 
principo, mažinti stereotipus ir 
segregaciją pagal lytis švietimo ir mokymo 
srityse bei darbo rinkoje, propaguoti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą visiems ir skatinti lygiau 
dalytis priežiūros pareigomis, kovoti su 
skurdo feminizacija vykdant lyčių aspekto 
integravimo įsipareigojimus, kurie turi 
būti suderinti su techniniais lyčių aspekto 
integravimo pajėgumais. Be to, 
įgyvendinant programas ir vykdant 
veiksmus jų rengimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo etapais 
vadovaujantis SESV 10 straipsniu 
siekiama lygių galimybių ir prieinamumo
visiems, nediskriminuojant dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, taip pat remiami 
konkretūs veiksmai, kuriais siekiama 
kovoti su visų formų diskriminacija, taip 
pat pagerinti neįgaliųjų ir asmenų, 
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patiriančių daugialypę diskriminaciją, 
galimybę naudotis paslaugomis, taip 
didinant socialinę įtrauktį ir mažinant 
nelygybę. Į programas šiais tikslais 
integruojamos priemonės, pavyzdžiui, 
poveikio lytims vertinimas. Visi stebėjimo 
ir vertinimo komponentai apima rodiklius, 
kuriais remiantis stebimas poveikis lyčių 
lygybei ir renkami pagal lytį suskirstyti 
duomenys. Valstybės narės įtraukia lyčių 
aspektą į visus programavimo etapus, nuo 
veiklos programų prioritetų nustatymo iki 
jų įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo, 
taip pat stiprina savo įsipareigojimą dėl 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, nustatant konkrečius tikslus ir 
atitinkamus biudžeto asignavimus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės, kurių niekur 
nesimokančio ir nedirbančio 15–29 metų 
jaunimo lygis 2019 m. Eurostato 
duomenimis viršija Sąjungos vidurkį, ne 
mažiau nei 10 proc. savo ESF+ išteklių, 
kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, 2021–2025 m. skiria tiksliniams 
veiksmams ir struktūrinėms reformoms, 
kuriais būtų remiamas jaunimo užimtumas 
ir perėjimas iš švietimo sistemos į darbo 
rinką, reintegracija į švietimo ar mokymo 
sistemas ir antros galimybės mokytis 
suteikimas, visų pirma įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą.

5. Valstybės narės, kurių niekur 
nesimokančio ir nedirbančio 15–29 metų 
jaunimo lygis 2019 m. Eurostato 
duomenimis viršija Sąjungos vidurkį, ne 
mažiau nei 10 proc. savo ESF+ išteklių, 
kuriems taikomas pasidalijamasis 
valdymas, 2021–2025 m. skiria tiksliniams 
veiksmams ir struktūrinėms reformoms, 
kuriais būtų remiamas jaunimo užimtumas 
ir perėjimas iš švietimo sistemos į darbo 
rinką, reintegracija į švietimo ar mokymo 
sistemas ir antros galimybės mokytis 
suteikimas, visų pirma įgyvendinant 
Jaunimo garantijų iniciatyvą, ypatingą 
dėmesį skiriant nesimokančio ir 
nedirbančio jaunimo lyčių nelygybės 
panaikinimui.

Pakeitimas 43

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

10a straipsnis

Investicijos į vaikus

7 straipsnio 5a punkte nurodyti ištekliai 
programuojami pagal konkretų prioritetą 
ar programą.

Valstybės narės užtikrina, kad 4 straipsnio 
1 dalies iii–v punktuose ir (arba) ix 
punkte ir (arba) x punkte numatyta 
vaikams skiriamų išteklių suma atitiktų 
2013 m. Europos Komisijos 
rekomendaciją dėl investicijų į vaikus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad būtų galima stebėti 
įgyvendinimo pažangą, programoms, 
kurioms teikiama bendroji ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
parama, turi būti naudojami bendrieji 
produkto ir rezultato rodikliai, kaip 
nustatyta šio reglamento 1 priede. 
Programoms taip pat gali būti naudojami 
konkrečios programos rodikliai.

1. Kad būtų galima stebėti 
įgyvendinimo pažangą, programoms, 
kurioms teikiama bendroji ESF+ dalies, 
kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, 
parama, turi būti naudojami bendrieji 
produkto ir rezultato rodikliai, kaip 
nustatyta šio reglamento 1 priede. 
Programoms taip pat gali būti naudojami 
konkrečios programos rodikliai. Kai 
įmanoma, šie rodikliai turėtų būti 
rengiami atsižvelgiant į lytį.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Renkami duomenys suskirstomi 
pagal lytį.

Pakeitimas 46



AD\1169076LT.docx 31/37 PE627.761v02-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 38 straipsniu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiami I priede pateikti 
rodikliai, jei to reikia, siekiant užtikrinti 
veiksmingą programų įgyvendinimo 
pažangos vertinimą.

6. 38 straipsniu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiami I priede pateikti 
rodikliai, jei to reikia, siekiant užtikrinti 
veiksmingą programų įgyvendinimo
pažangos vertinimą, kuris turi apimti 
poveikio lytims vertinimą, kad būtų 
galima stebėti, kaip ESF+ programos 
įgyvendinamos lyčių lygybės požiūriu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad teikiant ESF+ paramą 
materialiniam nepritekliui mažinti būtų 
gerbiamas labiausiai skurstančių asmenų 
orumas ir užkertamas kelias jų 
stigmatizavimui.

3. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad teikiant ESF+ paramą 
materialiniam nepritekliui mažinti būtų 
gerbiamas labiausiai skurstančių asmenų 
orumas ir užkertamas kelias jų 
stigmatizavimui. Tokia parama teikiama 
atsižvelgiant į lytį, kad būtų geriausiai 
patenkinti specialieji moterų, vaikų ir 
palankių sąlygų neturinčių asmenų 
poreikiai.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rengti priemones, kuriomis būtų 
siekiama kovoti su lyčių užimtumo 
skirtumu ir didinti moterų užimtumą, 
įgyvendinant profesinio ir asmeninio 
gyvenimo derinimo politiką ir toliau 
valstybių narių lygmeniu plėtojant 
priežiūros infrastruktūrą;
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) siekiant sukurti integruotą Europos 
darbo rinką teikti specialias paramos 
paslaugas darbdaviams ir darbo 
ieškantiems asmenims, pradedant 
parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, kad būtų 
užpildytos darbo vietos tam tikruose 
sektoriuose, profesinėse srityse, šalyse, 
pasienio regionuose arba konkrečioms 
grupėms (pvz., pažeidžiamiems asmenims) 
skirtos darbo vietos;

d) siekiant sukurti integruotą Europos 
darbo rinką teikti specialias paramos 
paslaugas darbdaviams ir darbo 
ieškantiems asmenims, pradedant 
parengimu įsidarbinti ir baigiant pagalba 
įsidarbinusiems asmenims, kad būtų 
užpildytos darbo vietos tam tikruose 
sektoriuose, profesinėse srityse, šalyse, 
pasienio regionuose arba konkrečioms 
grupėms (pvz., pažeidžiamiems ir 
lėtinėmis ligomis sirgusiems asmenims) 
skirtos darbo vietos;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) parengti socialinės infrastruktūros 
(įskaitant būstą, vaikų priežiūros ir 
švietimo bei mokymo, sveikatos priežiūros 
ir ilgalaikės priežiūros paslaugas), 
reikalingos Europos socialinių teisių 
ramsčiui įgyvendinti, plėtros gaires;

h) parengti socialinės infrastruktūros 
(įskaitant būstą, vaikų priežiūros ir 
švietimo bei mokymo, sveikatos priežiūros 
ir ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų, 
neįgaliųjų ir (arba) lėtinėmis ligomis 
sergančių asmenų priežiūros paslaugas), 
reikalingos Europos socialinių teisių 
ramsčiui įgyvendinti, plėtros gaires 
deramai atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir 
galutinių paslaugų gavėjų poreikius;

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ha) remti lėtinėmis ligomis sirgusių 
asmenų reintegraciją į darbo rinką 
deramai atsižvelgiant į lyčių lygybę ir 
nediskriminavimo principą;

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nustatomi rodikliai, skirti 
programos dalių įgyvendinimui ir 
pažangai, daromai siekiant 4 straipsnyje 
nustatytų konkrečių tikslų ir 23 bei 26 
straipsniuose nustatytų veiklos tikslų, 
stebėti.

1. Nustatomi rodikliai, skirti 
programos dalių įgyvendinimui ir 
pažangai, daromai siekiant 4 straipsnyje 
nustatytų konkrečių tikslų ir 23 bei 26 
straipsniuose nustatytų veiklos tikslų, 
stebėti, jei įmanoma, atsižvelgiant į lytį. 

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 38 straipsniu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomi arba iš dalies keičiami III 
priede nustatyti rodikliai, jei to reikia, 
siekiant užtikrinti veiksmingą programos 
dalių įgyvendinimo pažangos vertinimą.

3. 38 straipsniu Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomi arba iš dalies keičiami III 
priede nustatyti rodikliai, jei to reikia, 
siekiant užtikrinti veiksmingą programos 
dalių įgyvendinimo pažangos vertinimą. 
Papildydama ir iš dalies keisdama 
rodiklius, Komisija deramai atsižvelgia į 
lyčių aspektą, kad šie rodikliai, jei 
įmanoma, atspindėtų skirtumus dėl lyties.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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3a. Siekdama reguliariai stebėti 
programos dalis ir padaryti reikiamus jų 
politikos bei finansavimo prioritetų 
pakeitimus, Komisija parengia pirmuosius 
metus apimančią pradinę kokybinę ir 
kiekybinę stebėjimo ataskaitą, o vėliau 
parengia tris ataskaitas, apimančias iš 
eilės einančius dvejų metų laikotarpius ir 
teikia tas ataskaitas Europos Parlamentui 
bei Tarybai. Ataskaitos taip pat 
perduodamos susipažinti Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui.
Ataskaitose išdėstomi programos dalių 
rezultatai ir aprašoma, kaip jų veikloje 
taikyti lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo principai ir kaip spręsti kovos 
su diskriminacija, įskaitant prieinamumą, 
klausimai. Siekiant padidinti dalių 
skaidrumą, ataskaitos skelbiamos viešai.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. ESF+ komitete užtikrinama lyčių 
pusiausvyra ir tinkamas atstovavimas 
mažumų ir kitoms marginalizuotoms 
grupėms.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ia priedas

ESF+ paramos, teikiamos siekiant 
skatinti asmenų, kuriems gresia skurdas 
arba socialinė atskirtis, socialinę įtrauktį, 
bendrieji rodikliai

Visi surinkti asmens duomenys turėtų būti 
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suskirstyti pagal lytį (moterys, vyrai, ne 
dvinarės lyčių sistemos tapatybės 
asmenys). Kai šie rezultatai neaktualūs, 
turimų duomenų apžvelgti ir perduoti 
nereikia. Šių duomenų teikimas yra 
savanoriškas, todėl jų nepateikus dalyvis 
arba veiklos ar priemonės teikėjas 
neatsiduria jokioje nepalankioje padėtyje.

– skurstančių asmenų grupė, kuriai 
priklauso dalyvis;

– jaunesni nei 18 metų dalyviai;

– jaunesni nei 30 metų dalyviai;

– vyresni nei 54 metų dalyviai.
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