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SHORT JUSTIFICATION

The Committee on Employment and Social Affairs asks the Committee on Regional 
Development, in order to facilitate a positive outcome of the procedure, to present an interim 
report on the Commission proposal to Parliament containing recommendations for 
modification of the proposal, included in this opinion.

New challenges for the Union

On 10 February 2004 the European Commission presented its Communication on the new 
financial framework for the period after 2007. On 18 February 2004, the Third Cohesion 
Report was approved. Draft regulations to govern the Structural Funds and the Cohesion Fund 
for the period 2007-2013 were published by the European Commission on 14 July 2004.

In the context of an enlarged European Union which has set itself the objective of becoming 
the most dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion, these draft regulations have the 
potential to influence the effectiveness of programmes and strategies which Member States 
follow in pursuit of this objective

The enlarged Union will have to address three major challenges:

1) a significant widening of disparities across the enlarged Union; disparities between the 
richest and poorest regions of the Union have doubled, while the EU average per capita 
income decreased by 12.5%;

2) an acceleration of economic and social restructuring, both as a result of globalisation 
and of the development of the knowledge-based economy and society;

3) the rapid ageing of the Union's population; the contraction in the labour force will have 
important implications in terms of employment and growth potential.

The Union needs to tackle the above mentioned challenges. To this end, the Lisbon agenda for 
sustainable development, full employment, greater productivity, strengthened social cohesion 
and environmental protection, provides the policy framework.

Remarks on the Framework Regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund

The Committee on Employment and Social Affairs (hereinafter: the Committee) has discussed 
the draft framework regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund, with a 
particular focus on the European Social Fund and other matters related to its competences.

The Committee welcomes the strengthened strategic approach to cohesion policy in the draft 
Regulation and acknowledges the stated desire of the European Commission to simplify the 
procedures concerning the Funds. However, our Committee is concerned that these new 
procedures may increase bureaucracy and that there may be a risk of duplication as far as the 
draft ESF implementing regulation is concerned.
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The Committee considers that more simplification should be achieved. The draft framework 
regulation should not be too prescriptive or unnecessarily detailed; thus there should be an 
appropriate balance between the framework regulation and the implementing regulations. In 
particular, the framework regulation should take full account of the nature and size of ESF 
activities. The Committee stresses that different rules may be appropriate for ESF operations 
compared with ERDF operations.

The Committee considers that the ESF should ensure support to Member States policies 
aiming to achieve full employment, improve productivity and quality of work and promote 
social inclusion and the reduction of regional employment disparities and thereby the 
European Social Model.

The Committee recalls the role that the ESF plays in promoting social inclusion by helping to 
integrate disadvantaged people into the labour market. Our Committee believes that social 
inclusion activities funded by the ESF improve employment opportunities.

Finally, concerning the coordinating committee referred to in Article 104 of the draft 
framework regulation, the Committee requests the European Commission to ensure 
appropriate coordination with the ESF Committee.
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Išvados
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. Mano, kad 6is pasiūlymas yra sanglaudos teisės aktų projekto paketo dalis. Paketą 
sudaro Europos socialinio fondo reglamentas, Sanglaudos fondo reglamentas ir Europos 
regioninės plėtros fondo reglamentas. Jis nustato tikslus, kuriuos pasiekti padeda 
struktūriniai fondai, kriterijus, pagal kuriuos iš tų fondų būtų remiamos valstybės narės 
ir regionai, turimus finansinius išteklius ir jų paskirstymo kriterijus.

2. Atsižvelgdamas į minėtą ir tiesioginį šio reglamento projekto pritaikymą ESF mano, kad 
Komisijos pasirinkta procedūra (AVC) per daug aproboja Parlamento vaidmenį;

3. Ypač pažymi, kad visos ES politikos sritys turi būti įpareigotos prisidėti prie 
ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslo įgyvendinimo, taip pat kad prie šio tikslo 
prisideda ir tarptautinė prekybos politika, ir čia negali būti taikomos jokios išimtys;
ragina taip formuoti prekybos politiką, kad būtų vykdoma regioninių sukrėtimų 
prevencija, ir ypač pažymi, kad įmonių ar gamybos dalių perkėlimas kelia didelę grėsmę 
regionų plėtrai (48 konstatuojamoji dalis (KOM(2004)0492));

4. Ragina remtis pasiekimais kaimo ir miesto vietovėse, ypač užimtumo srityje, skatinant 
kultūrinę plėtrą, gerinant aplinkos kokybę ir kultūrinę aplinką, gyvenimo sąlygas ir jų 
kultūrinį aspektą, taip pat plėtojant turizmą, bei toliau kreipti dėmesį į šių veiksnių 
svarbą, stiprinant regionų trauką (3 straipsnio 3 dalis);

5. Atmeta bet kokį bandymą silpninti partnerystės principą ir ragina pateikti atsakingų 
institucijų, kurioms turėtų priklausyti tos pripažintos nevalstybinės organizacijos, kurios 
veikia kovos su diskriminacija pagal Sutarties 13 straipsnį srityje; be to, ragina išsamiai 
informuoti partnerius, jų nuomonę visada įtraukti į vertinimo dokumentą ir iš anksto 
sudaryti sąlygas partneriams dalyvauti iš techninės pagalbos lėšų finansuojamose 
apmokymo priemonėse, įgalinančiose juos atlikti savo užduotį (10, 43 ir 44 straipsniai);

6. Ragina Komisiją 2003 m. liepos 3 d. Parlamento rezoliuciją dėl lyčių lygybės aspektų 
įvertinimo sudarant biudžetus (Gender Budgeting)1, ypač jos 8, 14 ir 20 dalis, visiškai 
įtraukti į 14 straipsnį;

7. Pabrėžia, kad Europos Sąjungos struktūriniai ir Sanglaudos fondai, taip pat lėšos kaimo 
plėtrai turi būti darniai naudojamos, siekiant nacionaliniame orientaciniame dokumente 
numatytų tikslų, todėl kaimo plėtros tikslai šiame orientaciniame dokumente turi būti 
nustatyti; ragina į nacionalinį orientacinį dokumentą įtraukti savarankiškai regioninei 
plėtrai skirtų forumų, kuriuose pasitelkiami užimtumą skatinantys projektai arba kurie 
yra vykdomi pagal šiuos projektus, tikslus ir prieš pradedant rengti šį dokumentą remti 
tokius forumus iš techninės pagalbos lėšų (21, 43 ir 44 straipsniai);

8. Ragina pagrįsti visų užimtumą skatinančių fondų lėšų panaudojimą, remiantis 2005 m. 
  

1 OL C 74 E, 2004 3 24, p. 746.
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kovo 22 ir 23 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos susitikime patvirtintais 
nacionaliniais reformų planais arba daliniais regioniniais planais;

9. Mano, kad reikalavimas atlikti metinius patikrinimus yra per daug biurokratiškas ir 
atgyvenęs, atsižvelgiant į 2005 m. kovo 22 ir 23 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos 
susitikimo nutarimus, ir todėl ragina nustatyti dvejų arba trejų metų ataskaitų teikimo 
periodiškumą;

10. Ragina, kad remiamos įmonės nuo įnašo dydžio priklausančiu, tačiau ne trumpesniu 
kaip 15 metų laikotarpiu persikeltų ar galėtų iš dalies persikelti į kitą remiamą regioną 
tik grąžinusios įnašą (55 straipsnis);

11. Ragina, kad būtinas bendras nacionalinis finansavimas ESF projektams galėtų būti 
įrodomas vienodo dydžio suma, siekiančia iki 25 proc. bendro finansavimo programos 
dydžio, jei jos apskaičiavimas atliekamas remiantis suprantamais ir pripažintais 
metodais (pavyzdžiui, atliekant atrankinius patikrinimus) (66 ir 67 straipsniai);

12. Ragina ryžtingai atmesti visus bandymus pakeisti pasiūlytą finansavimo struktūrą, 
įskaitant bendrą asignavimų sumą ir jos paskirstymą skirtingiems tikslams bei 
sudedamosioms dalims, tačiau vis tiek mano, kad Komisija, siūlydama preliminarias 
lėšų paskirstymo normas skirtingiems tikslams, sąžiningai atsižvelgia į atskirus 
interesus;

13. Parlamentas neturėtų būti verčiamas priimti sprendimus dėl tokio svarbaus teisinių aktų 
pasiūlymo bendru balsavimu, nepaliekant galimybės pateikti pakeitimus. Todėl mūsų 
Komitetas ragina atsakingą komitetą įvykdyti Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 75 straipsnio 3 dalį ir siekdamas palegvinti pastangas sėkmingai baigti 
procedūrą savo rekomendacijas dėl pakeitimo pateikia priede (2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 
41 konstatuojamosios dalys ir 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 
bei 51 straipsniai).
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PRIEDAS

REKOMENDACIJOS DĖL PAKEITIMŲ

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Rekomendacija 1
2 konstatuojamoji dalis

2) Sanglaudos politika turėtų padėti didinti 
augimą, konkurencingumą ir užimtumą, 
įtraukdama Bendrijos darnaus vystymosi 
prioritetus, apibrėžtus Europos Vadovų 
Tarybose Lisabonoje ir Geteborge.

2) Sanglaudos politika turetu padeti didinti 
augimą, konkurencingumą, socialinę 
sanglaudą, užimtumą ir socialinę 
integraciją, itraukdama Bendrijos darnaus 
vystymosi ir kovos su atskirtimi prioritetus, 
apibrežtus Europos Vadovu Tarybose 
Lisabonoje, Nicoje ir Geteborge.

Justification

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is recognised as one 
of the Union’s overarching objectives. When setting out the principles which form the 
framework for the proposal, it is essential to mention all elements of the third pillar system 
(competitiveness, social cohesion and sustainable development).

Rekomendacija 2
3 konstatuojamoji dalis

3) Ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai 
skirtumai išsipletusioje Bendrijoje išaugo 
tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu.
Todel reiketu visoje Bendrijoje didinti 
konkurencingumą ir užimtumą.

3) Ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai 
skirtumai išsipletusioje Bendrijoje išaugo 
tiek regioniniu, tiek nacionaliniu lygiu.
Todel reiketu visoje Bendrijoje didinti 
konkurencingumą, užimtumą ir socialinę 
integraciją.

Justification

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is recognised as one 
of the Union’s overarching objectives

Rekomendacija 3
12 konstatuojamoji dalis

  
1 OL C ... /dar nepaskelbta OL.
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12) Šiaurinems Sąjungos vietovems, kurios 
yra retai apgyvendintos, reikia taikyti 
atitinkamą finansini režimą, kad butu 
kompensuotas tos kliuties poveikis.

12) Šiaurinems Sąjungos vietovems, kurios 
yra retai apgyvendintos, ir dideliu gyventoju 
tankiu bei nedarbo lygiu pasižymintiems 
autonomijos statusą turintiems Seutos ir 
Melilijos miestams reikia taikyti atitinkamą 
finansini režimą, kad butu kompensuotas tos 
kliuties poveikis.

Rekomendacija 4
13 konstatuojamoji dalis

13) Atsižvelgiant i urbanistini aspektą ir 
miestu, ypač vidutinio dydžio, indeli i 
regioninę pletrą, jiems turetu buti skiriama 
daugiau demesio, pletojant ju vaidmeni 
programavime miestu atgaivinimui skatinti.

13) Atsižvelgiant i urbanistini aspektą ir 
mažu ir vidutinio dydžio miestu bei 
didmiesčiu, ypač vidutinio dydžio miestu, 
indeli i regioninę pletrą, jiems turetu buti 
skiriama daugiau demesio, pletojant ju 
vaidmeni programavime tvariai miestu 
pletrai skatinti, kuri apima 
konkurencingumo, užimtumo ir socialines 
integracijos stiprinimą.

Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Rekomendacija 5
15 konstatuojamoji dalis

15) Turetu buti stiprinami veiksmai, skirti 
vietovems su gamtine kliutimi, t. y. tam 
tikroms saloms, kalnuotoms vietovems ir 
retai apgyvendintoms vietovems, kad galima 
butu spręsti tam tikrus ju pletros sunkumus;
taip pat turetu buti stiprinami veiksmai, 
skirti tam tikroms Bendrijos pasienio 
zonoms, atsiradusioms po Bendrijos pletros.

15) Turetu buti stiprinami veiksmai, skirti 
vietovems su gamtine kliutimi, t. y. tam 
tikroms saloms, kalnuotoms vietovems ir 
retai apgyvendintoms vietovems, kad galima 
butu spręsti tam tikrus ju pletros sunkumus;
taip pat turetu buti stiprinami veiksmai, 
skirti tam tikroms Bendrijos pasienio 
zonoms, atsiradusioms po Bendrijos pletros, 
bei autonomijos statusą turintiems Seutos 
ir Melilijos miestams.
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Rekomendacija 6
26 konstatuojamoji dalis

(26) Kad bûtø pasiektas tikras ekonominis 
poveikis, pagal ðá reglamentà Struktûriniø 
fondø ánaðai negali pakeisti valstybiø nariø 
vieðøjø iðlaidø. Partnerystes budu 
tikrinant, kaip taikomas papildomumo 
principas, daugiausia dëmesio turëtø bûti 
skiriama „konvergencijos“ tiksle 
numatytiems regionams dël jiems skiriamø 
finansiniø lëðø dydþio; jeigu papildomumo 
principo nesilaikoma, gali bûti atliktas 
finansiniø klaidø taisymas.

(26) Kad bûtø pasiektas tikras ekonominis 
poveikis, pagal ðá reglamentà Struktûriniø 
fondø ánaðai negali pakeisti valstybiø nariø 
vieðøjø iðlaidø.

Justification

Verification of the principle of additionality should apply to regions benefiting from the 
Funds under all three of the objectives foreseen by the Regulation and not only under the 
"Convergence" objective.

Rekomendacija 7
27 konstatuojamoji dalis

(27) Veikdama ekonomines ir socialines 
sanglaudos labui, Bendrija skatina siekti 
panaikinti nelygybæ ir skatinti moterø ir 
vyrø lygybæ, kaip nustatyta Sutarties 2 ir 3 
straipsniuose.

(27) Veikdama ekonominës ir socialinës 
sanglaudos labui, Bendrija skatina siekti 
panaikinti nelygybæ ir skatinti moterø ir 
vyrø lygybæ, kaip nustatyta Sutarties 2 ir 3 
straipsniuose, ir neįgaliųjų bei sveikųjų 
lygybę.

Rekomendacija 8
42 konstatuojamoji dalis

42) Pagal „konvergencijos“ ir „regionu 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslus 
ERPF bendrai finansuojamose veiklos 
programose valstybes nares, regionai ir
vadovaujančiosios institucijos turetu 
numatyti, kad miesto valdžios institucijoms 
butu perigaliota igyvendinti prioritetus, 
susijusius su miestu ir didmiesčiu 
atgaivinimu.

42) Pagal „konvergencijos“ ir „regionu 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslus 
ERPF bendrai finansuojamose veiklos 
programose valstybes nares, regionai ir
vadovaujančiosios institucijos turetu 
numatyti, kad miesto valdžios institucijoms 
butu perigaliota igyvendinti prioritetus, 
susijusius su darnia miesto vietoviu pletra.
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Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Rekomendacija 9
1 straipsnio 3 dalis

Ðis reglamentas apibrëþia sanglaudos 
politikos taikymo sàlygas, áskaitant 
sanglaudos politikai skirtø Bendrijos 
strateginiø gairiø nustatymo metodà, 
nacionalinës strategijos orientacinius 
metmenis ir metini patikrinimà Bendrijos 
mastu.

Ðis reglamentas apibrëþia sanglaudos 
politikos taikymo sàlygas, áskaitant 
sanglaudos politikai skirtø Bendrijos 
strateginiø gairiø nustatymo metodà, 
nacionalinës strategijos orientacinius 
metmenis ir kas treji metai atliekamà 
patikrinimà Bendrijos mastu.

Justification

Annual examination would entail enormous administrative expenses both on the part of 
Member States  as well as the Commission.

Rekomendacija 10
2 straipsnio 6 a dalis (nauja)

6a. „prieinamas“: neribotos ir lygiateisės 
prieigos visiems asmenims, įskaitant 
asmenis su negalia, užtikrinimas; ši sąvoka 
galioja visose šio reglamento taikymo 
srityse.

Justification

The Structural Funds are an important tool in promoting and creating an accessible 
environment for disabled persons in relation to goods and services including in the field of 
information communication technologies, transport and the built environment.  It is very 
important that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people.  It is important to provide an explicit definition of the term “accessible” in 
relation to the needs of disabled persons in order that the term is fully understood to mean the 
removal of access barriers also faced by disabled persons in society.

Rekomendacija 11
3 straipsnio 2 dalies b punktas

b) „regionu konkurencingumo ir užimtumo“ b) „regionu konkurencingumo ir užimtumo“ 
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tikslu siekiama už mažiausiai išsivysčiusiu 
regionu ribu stiprinti regionu 
konkurencingumą ir patrauklumą bei 
užimtumą, prognozuojant ekonominius bei 
socialinius pokyčius, iskaitant pokyčius, 
susijusius su prekybos atverimu, t. y. 
skatinant naujoves ir kuriant žiniu 
visuomenę, skatinant verslumą, saugant 
aplinką ir gerinant ją, gerinant prieinamumą, 
darbuotoju bei verslo imoniu galimybes 
prisitaikyti bei pletojant platu pasirinkimą 
siulančias darbo rinkas.

tikslu siekiama už mažiausiai išsivysčiusiu 
regionu ribu stiprinti regionu 
konkurencingumą ir patrauklumą bei 
užimtumą, prognozuojant ekonominius bei 
socialinius pokyčius, iskaitant pokyčius, 
susijusius su prekybos atverimu, t. y. 
skatinant naujoves ir kuriant žiniu 
visuomenę, skatinant verslumą, mažu ir 
labai mažu imoniu, iskaitant tradicinese 
veiklos srityse veikiančias imones, kurimą, 
peremimą, pletrą ir modernizavimą, saugant 
aplinką ir gerinant ją, gerinant prieinamumą, 
darbuotoju bei verslo imoniu ir ju 
organizaciju galimybes prisitaikyti bei 
pletojant platu pasirinkimą siulančias darbo 
rinkas.

Justification

It is important to consider the essential role of small businesses and micro-enterprises and 
craft industries in job creation. In addition to approaches targeting specific sections of the 
public, it is necessary to create a horizontal measure aimed at life-long training for managers 
and employees in small and micro-enterprises, as well as those responsible for their 
intermediary organisations and training.

Rekomendacija 12
3 straipsnio 3 dalis

3. Teikiant fondu pagalbą pagal šiuos tris 
tikslus, ivertinus ju pobudi, atsižvelgiama i 
konkrečius ekonominius ir socialinius 
ypatumus ir konkrečius teritorinius 
ypatumus. Pagalba deramu budu padeda 
miestu atgaivinimui, kuris yra regionines 
pletros ir kaimo vietoviu bei nuo žvejybos 
priklausančiu vietoviu atnaujinimo, taikant 
ekonomini ivairinimą, dalis. Pagalba taip pat 
skiriama vietovems su geografinemis ar 
gamtinemis kliutimis, kurios sunkina pletros 
problemas, ypač vietovems atokiausiuose 
regionuose (Gvadelupeje, Prancuzijos 
Gajanoje, Martinikoje, Rejunjone, Azoru 
salose, Maderoje ir Kanaru salose), 
šiaurinese retai apgyvendintose srityse, tam 
tikrose salose ir salose, esančiose valstybese 
narese bei kalnuotose vietovese.

3. Teikiant fondu pagalbą pagal šiuos tris 
tikslus, ivertinus ju pobudi, atsižvelgiama i 
konkrečius ekonominius ir socialinius 
ypatumus ir konkrečius teritorinius 
ypatumus. Pagalba deramu budu padeda 
darniai miestu pletrai, kuri yra regionines 
pletros ir kaimo vietoviu bei nuo žvejybos 
priklausančiu vietoviu atnaujinimo, taikant 
ekonomini ivairinimą, dalis. Pagalba taip pat 
skiriama vietovems su geografinemis ar 
gamtinemis kliutimis, kurios sunkina pletros 
problemas, ypač vietovems atokiausiuose 
regionuose (Gvadelupeje, Prancuzijos 
Gajanoje, Martinikoje, Rejunjone, Azoru 
salose, Maderoje ir Kanaru salose), 
šiaurinese retai apgyvendintose srityse, tam 
tikrose salose ir salose, esančiose valstybese 
narese, kalnuotose vietovese ir dideliu 
gyventoju tankiu pasižyminčiuose 



PE 355.328v03-00 12/21 AD\562228LT.doc

LT

autonomijos statusą turinčiuose Seutos ir 
Melilijos miestuose.

Rekomendacija 135 straipsnio 4 dalis

4. Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 daliu bei 
6 straipsnio, atokiausiems regionams 
(Gvadelupei, Prancuzijos Gajanai, 
Martinikai, Rejunjonui, Azoru saloms, 
Maderai ir Kanaru saloms) skiriamas 
ypatingas ERPF finansavimas, siekiant 
palengvinti ju integraciją i vidaus rinką bei 
kompensuoti ju konkrečias ribotas 
galimybes.

4. Nepaisant šio straipsnio 1 ir 2 daliu bei 
6 straipsnio, atokiausiems regionams 
(Gvadelupei, Prancuzijos Gajanai, 
Martinikai, Rejunjonui, Azoru saloms, 
Maderai ir Kanaru saloms) bei autonomijos 
statusą turintiems Seutos ir Melilijos
miestams skiriamas ypatingas ERPF 
finansavimas, siekiant palengvinti ju 
integraciją i vidaus rinką bei kompensuoti ju 
konkrečias ribotas galimybes.

Rekomendacija 14
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Kiekviena valstybe nare skiria geriausiai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu ir 
ekonomineje ir socialinëje bei kitose srityse 
atstovaujanèius partnerius, toliau –
partneriai. Valstybë narë uþtikrina plataus 
pobûdþio veiksmingà visø atitinkamø 
ástaigø dalyvavimà pagal nacionalines 
taisykles ir praktikas, atsiþvelgdama á 
bûtinybæ skatinti vyrø ir moterø lygybæ bei 
tvarià plëtrà, átraukiant aplinkos apsaugos ir 
jos gerinimo reikalavimus.

Kiekviena valstybë narë skiria geriausiai 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu ir 
ekonominëje ir socialinëje bei kitose srityse 
atstovaujanèius partnerius, toliau –
partneriai. Valstybë narë uþtikrina plataus 
pobûdþio veiksmingà visø atitinkamø 
ástaigø dalyvavimà pagal nacionalines 
taisykles ir praktikas, atsiþvelgdama á 
bûtinybæ skatinti socialinæ integracijà, 
vyru ir moteru, neigaliuju ir sveikuju
lygybæ bei tvarià plëtrà, átraukdama 
aplinkos apsaugos ir jos gerinimo 
reikalavimus.

Rekomendacija 15
14 straipsnio antraštinė dalis

Vyrų ir moterų lygybė Vyrų ir moterų lygybė bei prieinamumas 
asmenims su negalia ir jų 
nediskriminavimas
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Rekomendacija 16
14 straipsnis

Valstybes nares ir Komisija užtikrina, kad 
ivairiais fondu pagalbos igyvendinimo 
etapais butu užtikrinama vyru ir moteru 
lygybe bei butu itrauktas lyčiu aspektas.

Valstybes nares ir Komisija užtikrina, kad 
ivairiais fondu pagalbos igyvendinimo 
etapais butu užtikrinama vyru ir moteru 
lygybe bei butu itrauktas lyčiu aspektas. Be 
to, jie užtikrina, kad vykdant sanglaudos 
politiką butu laikomasi nediskriminavimo 
principu.

Justification

Article 13 of the Treaty points out that appropriate action may be taken to combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation.

Rekomendacija 17
14 straipsnio 1a dalis (nauja)

Valstybes nares ir Komisija užtikrina, kad 
nebutu diskriminuojama del lyties, rases, 
etnines kilmes, religijos ar tikejimo, 
negalios, amžiaus ar seksualines 
orientacijos ir ypač kad prieinamumas 
asmenims su negalia butu naudojimosi 
fondais sąlyga, kurios laikymosi prižiurima 
ivairiais fondu pagalbos igyvendinimo 
etapais.

Justification

Structural Funds are an essential tool for reducing and alleviating social exclusion on any 
grounds and for creating a same level playing field between people with or without 
disabilities by combating discrimination in all areas of life, in particular by promoting and 
creating an accessible physical environment for people with disabilities in relation to 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the further discrimination and creation of 
further access barriers for people with disabilities which will perpetuate the social exclusion 
of 40 million people with disabilities in the European Union and other persons with reduced 
mobility, and have negative implications for society in general.
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Rekomendacija 18
17 straipsnio 1 dalies b punktas

b) 16,56% 6 straipsnio 2 dalyje nurodytai 
laikinajai ir ypatingai paramai; preliminariai 
skirstant lešas valstybems narems, 
vadovaujamasi tokiais kriterijais kaip 
reikalavimus atitinkantys gyventojai, 
palankios regiono aplinkybes, nacionaline 
gerove ir nedarbas.

b) 16,56% 6 straipsnio 2 dalyje nurodytai 
laikinajai ir ypatingai paramai; preliminariai 
skirstant lešas valstybems narems, 
vadovaujamasi tokiais kriterijais kaip 
reikalavimus atitinkantys gyventojai, 
palankios regiono aplinkybes, nacionaline 
gerove, nedarbas ir išsilavinimo lygis.

Rekomendacija 19
23 straipsnio 2 dalis

Kiekvieno fondu tikslo atveju tos gaires 
pirmiausia igyvendina Bendrijos prioritetus, 
skatindamos subalansuotą, darnią ir tvarią 
pletrą.

Kiekvieno fondu tikslo atveju tos gaires 
pirmiausia igyvendina Bendrijos prioritetus, 
skatindamos subalansuotą, darnią ir tvarią 
pletrą bei vyru ir moteru lygybę ir socialinę 
integraciją.

Justification

The strategic guidelines should also include the promotion of sexual equality and social 
inclusion.

Rekomendacija 20
25 straipsnio 3 dalies a punktas

a) teminiai ir teritoriniai prioritetai, iskaitant 
miestu atgaivinimą ir kaimo ekonomikos bei 
nuo žvejybos priklausančiu vietoviu 
ivairinimą;

a) teminiai ir teritoriniai prioritetai, iskaitant 
tvarią miestu pletrą ir kaimo ekonomikos 
bei nuo žvejybos priklausančiu vietoviu 
ivairinimą;

Justification

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Rekomendacija 21
25 straipsnio 3 dalies c punktas

c) tik „regionu konkurencingumo“ tikslui –
regionu konkurencingumo tikslui atrinktu 
regionu sąrašas, minimas 6 straipsnio 

c) tik „regionu konkurencingumo“ tikslui –
regionu konkurencingumo tikslui atrinktu 
regionu ir kitu vietoviu sąrašas, minimas 
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1 dalyje. 6 straipsnio 1 dalyje.

Justification

As indicated in Article 34 paragraph 2 of the Regulation, a Member State may propose 
operational programmes under the “Regional competitiveness and employment” objective at 
other territorial levels, including urban areas.

Rekomendacija 22
27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Pirmą kartą 2008 m. ir ne veliau kaip iki 
kiekvienu metu spalio 1 d. kiekviena 
valstybe nare pateikia Komisijai ataskaitą 
apie pažangą, padarytą igyvendinant savo 
strategiją ir siekiant savo tikslu, ypač 
atsižvelgdama i nustatytus rodiklius, ir ju 
pagalbą ágyvendinant Bendrijos strategines 
gaires dël sanglaudos, taip pat á turimus 
vertinimus.

1. Pirmą kartą 2010 m. ir ne veliau kaip iki 
spalio 1 d. kas treji metai kiekviena valstybe 
nare pateikia Komisijai ataskaitą apie 
pažangą, padarytą igyvendinant savo
strategiją ir siekiant savo tikslu, ypač 
atsižvelgdama i nustatytus rodiklius, ir ju 
pagalbą igyvendinant Bendrijos strategines 
gaires del sanglaudos, taip pat i turimus 
vertinimus.

Justification

See recommendation 9.

Rekomendacija 23
27 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Ataskaitoje daroma nuoroda į nacionalinį 
veiksmų planą užimtumo srityje.

Ataskaitoje daroma nuoroda i nacionalini 
veiksmu planą užimtumo srityje ir 
nacionalinius veiksmu planus socialines
integracijos srityje.

Justification

It is also important to include a reference to the national action plans on social inclusion.

Rekomendacija 24
29 straipsnio antraštė

Metinis patikrinimas Patikrinimas

Justification

See recommendation 9.
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Rekomendacija 25
30 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

(aa) Rengiant ataskaitą, remiamasi 
Komisijos atliktu valstybiu nariu metiniu 
ataskaitu, nurodytu 27 straipsnyje, ir bet 
kurios kitos turimos informacijos 
patikrinimu ir vertinimu. 

Justification

See recommendation 9.

Rekomendacija 26
33 straipsnio 2 dalis

2. Nepažeisdami leidžiančiu nukrypti 
nuostatu, kurios nustatytos konkrečiuose 
fondu reglamentuose, ERPF ir ESF, 
laikydamiesi papildomumo principo ir 
neviršydami 5 proc. lešu limito kiekvienam 
veiklos programos prioritetui, gali finansuoti 
priemones, patenkančias i kito fondo 
pagalbos taikymo sriti su sąlyga, kad jos 
butinos operacijai sekmingai igyvendinti ir 
tiesiogiai yra su ja susijusios.

2. Nepažeisdami leidžiančiu nukrypti 
nuostatu, kurios nustatytos konkrečiuose 
fondu reglamentuose, ERPF ir ESF, 
laikydamiesi papildomumo principo ir 
neviršydami 10 proc. lešø limito kiekvienam 
veiklos programos prioritetui, gali finansuoti 
priemones, patenkanèias á kito fondo 
pagalbos taikymo sritá su sàlyga, kad jos 
bûtinos operacijai sëkmingai ágyvendinti ir 
tiesiogiai yra su ja susijusios.

Justification

Experience seems to show that for some proposals the percentage of 5% may be considered 
too small.

Rekomendacija 27
36 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos ba punktas (naujas)

ba) duomenimis apie ankstesnių „EQUAL“ 
programos principų diegimą.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing EQUAL programme is mainstreamed into the 
new programmes.

Rekomendacija 28
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36 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos b punktas

b) atsvaros poveikiu pagrindiniams Europos 
užimtumo strategijos prioritetams ir tikslams 
bei Bendrijos tikslams socialines integracijos 
srityje.

b) atsvaros poveikiu pagrindiniams Europos 
užimtumo strategijos prioritetams ir tikslams 
bei Bendrijos tikslams socialines 
integracijos, migrantu socialines 
integracijos, socialines sanglaudos, moteru 
ir vyru lygiu galimybiu bei socialiniu 
požiuriu silpniausiu gyventoju grupiu 
srityje.

Rekomendacija 29
36 straipsnio 3 dalies 3 pastraipos ba punktas (naujas)

ba) duomenimis apie ankstesnių „EQUAL“ 
programos principų diegimą.

Justification

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Rekomendacija 30
36 straipsnio 4 dalies b punktas

b) informacija apie požiuri i miestu 
klausimus, iskaitant sąrašą pasirinktu 
didmiesčiu ir perigaliojimo proceduras
miesto valdžios institucijoms, galbut 
suteikiant visuotinę dotaciją;

b) tvarios miestų plėtros, áskaitant sàraðà 
pasirinktø didmiesèiø ir perágaliojimo 
proceduru miesto valdžios institucijoms, 
galbut suteikiant visuotinę dotaciją,
veiksmai;

Justification

In view of the wording of Article 36 points 4 (a) and (c), it is preferable to talk about 
measures rather than information; furthermore, the concept of information is too vague and 
needs clarifying.

Rekomendacija 31
36 straipsnio 4 dalies da punktas (naujas)

da) duomenys apie ankstesnių „EQUAL“ 
programos principų diegimą.
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Justification

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.

Rekomendacija 32
43 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Techninės pagalbos priemonės gali būti 
teikiamos ekonominėms ir socialinėms 
organizacijoms bei įmonių asociacijoms.

Justification

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.

Rekomendacija 33
44 straipsnio 1dalis

1. Valstybes nares iniciatyva fondai gali 
finansuoti kiekvienos veiklos programos 
parengiamuosius, valdymo, monitoringo, 
vertinimo, informacinius ir kontroles 
veiksmus bei veiksmus, skirtus gerinti fondu 
pagalbos igyvendinimo administracinius 
gebejimus, laikydamiesi šiu ribu:

1. Valstybes nares iniciatyva fondai gali 
finansuoti kiekvienos veiklos programos 
parengiamuosius, valdymo, monitoringo, 
vertinimo, informacinius ir kontroles 
veiksmus bei veiksmus, skirtus gerinti fondu 
pagalbos igyvendinimo administracinius 
gebejimus, iskaitant partnerius iš pilietines 
visuomenes, laikydamiesi šiu ribu:

Justification

To ensure the involvement of social partners and enhance their capacity to allow them to play 
a full part at local and regional level in the delivery of programmes.

Rekomendacija 34
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Techninės pagalbos priemonės gali būti 
teikiamos ekonominėms ir socialinėms 
organizacijoms bei įmonių asociacijoms.

Justification

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.
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Rekomendacija 35
45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Vertinimu tikslas – pagerinti fondu pagalbos 
kokybę, veiksmingumą ir darną bei 
patobulinti veiklos programu igyvendinimą.
Taip pat vertinamas ju poveikis, 
atsižvelgiant i Bendrijos strateginius tikslus, 
Sutarties 158 straipsni ir konkrečias 
strukturines problemas, su kuriomis 
susiduria atitinkamos valstybes nares ir 
regionai, taip pat atsižvelgiant i tvarios 
pletros butinybę ir atitinkamus Bendrijos 
teises aktus, susijusius su poveikiu aplinkai 
ir strateginiu aplinkos ivertinimu.

Vertinimu tikslas – pagerinti fondu pagalbos 
kokybę, veiksmingumą ir darną bei 
patobulinti veiklos programu igyvendinimą.
Taip pat vertinamas ju poveikis, 
atsižvelgiant i Bendrijos strateginius tikslus, 
Sutarties 158 straipsni ir konkrečias 
strukturines problemas, su kuriomis 
susiduria atitinkamos valstybes nares ir 
regionai, taip pat atsižvelgiant i tvarios 
pletros butinybę ir atitinkamus Bendrijos 
teises aktus, susijusius su poveikiu aplinkai 
ir strateginiu aplinkos ivertinimu, bei i 
prieinamumą asmenims su negalia.

Justification

Non-discrimination and social inclusion, including accessibility for disabled people, are 
important commitments and goals of the European Community and must be explicitly 
recognised in the objectives for the strategic guidelines.  The phrasing is consistent with 
Article 10.

Rekomendacija 36
51 straipsnio 4 dalis

4. Maksimalus fondu inašas padidinamas iki 
85% viešuju išlaidu veiklos programoms 
pagal „konvergencijos“ ir „regionu 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslus 
atokiausiuose regionuose ir atokiu Graikijos 
salu veiklos programoms pagal 
„konvergencijos“ tikslą.

4. Maksimalus fondu inašas padidinamas iki 
85% viešuju išlaidu veiklos programoms 
pagal „konvergencijos“ ir „regionu 
konkurencingumo ir užimtumo“ tikslus 
atokiausiuose regionuose, atokiu Graikijos 
salu veiklos programoms pagal 
„konvergencijos“ tikslą ir veiklos 
programoms pagal „konvergencijos“ tikslą 
regionuose, kuriuose BVP vienam 
gyventojui, ivertinus perkamosios galios 
lygiavertiškumą ir apskaičiavus remiantis 
pastaruju treju metu Bendrijos 
duomenimis, yra mažesnis kaip 60 proc.
Bendrijos vidurkio.

Justification

There are many regions, particularly in the new Member States, whose per capita GDP is 
smaller than that of the outermost regions and the outlying Greek islands. Therefore, the 
former should also be allowed from the Funds up to 85% of public expenditure for 
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operational programmes.
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