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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans le cadre du nouveau règlement sur les perspectives financières 2007-2013 proposé par la 
Commission européenne, la proposition concernant le Fonds Social Européen (FSE) réitère le 
rôle attribué au Fonds depuis 1999, à savoir le soutien à la Stratégie Européenne pour 
l'Emploi. Le rapporteur pour avis salue la proposition de règlement relatif au FSE qui prévoit 
le renforcement des liens entre ce Fonds, la Stratégie Européenne pour l'Emploi et les 
objectifs agréés par l'Union en matière d'inclusion sociale, d'éducation et de formation et de 
promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. La poursuite de ces objectifs est le 
corollaire indispensable à  la stratégie de Lisbonne. 
Avec des dépenses plus ciblées et simplifiées, le FSE soutient, dans le cadre des deux 
objectifs – "Convergence" et "Compétitivité Régionale et Emploi" – , l'adaptation accrue des 
travailleurs et des entreprises; l'amélioration de l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi et 
des personnes inactives, la prévention du chômage; le prolongement de la vie active et 
l'augmentation de la participation au marché du travail des femmes et des migrants; le 
renforcement de l'inclusion sociale des personnes défavorisées et la lutte contre les 
discriminations; la promotion du partenariat pour les réformes en matière d'emploi et 
d'inclusion sociale.

Toutefois, les actions d'investissement dans le capital humain et celles pour le renforcement 
de la capacité institutionnelle, l'efficacité des administrations et des services publics ne 
concernent que l'objectif "Convergence". Le rapporteur suggère, par conséquent, plus de 
flexibilité sur ce sujet et invite la commission de l'emploi, compétente au fond, d'étudier ce 
problème.

Le rapporteur se réjouit de la mention explicite dans la proposition de règlement sur le FSE  
de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, non seulement au 
travers de l'intégration de la dimension du genre dans toutes les politiques, mais aussi au 
travers d'actions spécifiques visant à accroître la participation durable et la progression des 
femmes dans l'emploi conformément aux dispositions prévues par le traité CE. 

Le rapporteur est d’avis que la lutte contre tous les types de discrimination et la promotion de 
l'égalité entre les hommes et les femmes doit être réalisée aussi bien dans la formation 
professionnelle que dans l'accès, la participation et la progression dans l'emploi.

La sensibilisation de la population à la lutte contre la discrimination et plus particulièrement à 
la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est fondamentale pour faire évoluer 
les mentalités et espérer de réels changements.  Le rapporteur considère par conséquent que le 
financement, par le FSE, d'actions de sensibilisation et d'information est nécessaire.

Le rapporteur propose que des plans de financement des actions spécifiques et des actions 
d'intégration de l'égalité des genres soient inclus dans les programmes opérationnels 
conformément à la requête de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
figurant dans le rapport d'initiative de la députée Maria Antonia Avilès Peréa sur les objectifs 
de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'utilisation des Fonds structurels 



PE 355.492v01-00 4/16 PA\558304LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

(A5-0059/2003). Une telle inclusion permettrait non seulement d'améliorer la gestion des 
fonds mais aussi d'évaluer dans quelle mesure les femmes bénéficient effectivement des 
actions financées.

Eu égard à l'importance que revêt l'échange d'expériences et de bonnes pratiques ainsi que la 
promotion d’activités innovantes pour l'amélioration de la situation des femmes, le rapporteur 
se réjouit que ces aspects aient été inclus dans le nouveau règlement sur le FSE. 

Le rapporteur se félicite du fait que le nouveau règlement sur le FSE prévoie la consultation 
des acteurs non gouvernementaux dans la programmation, la mise en œuvre, et le suivi des 
programmes opérationnels. 

Le rapporteur s'inquiète de l’absence de mesures de publicité des activités financées dans la 
proposition de règlement sur le FSE, de façon à rendre ces dernières plus transparentes et plus 
accessibles aux acteurs intéressés. Elle propose d'introduire de telles mesures dans la 
proposition de règlement en question. En outre, le rapporteur insiste sur la nécessité de 
permettre un accès simple et rapide aux activités financées.

PAKEITIMAI

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

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Konstatuojamoji dalis 3

(3) ESF, siekdamas labiau prisidėti 
įgyvendinant Lisabonos ir Geteborgo 
Europos Vadovų Tarybų nustatytus tikslus, 
turėtų remti valstybių narių politikos sritis, 
kurios labiausiai atitinka pagal Europos 
užimtumo strategiją pateiktas gaires ir 
rekomendacijas bei Sąjungos nustatytus 
tikslus socialinės integracijos, švietimo ir 
mokymo srityse.

(3) ESF, siekdamas labiau prisidėti 
įgyvendinant Lisabonos ir Geteborgo 
Europos Vadovų Tarybų nustatytus tikslus, 
turėtų remti valstybių narių politikos sritis, 
kurios labiausiai atitinka pagal Europos 
užimtumo strategiją pateiktas gaires ir 
rekomendacijas bei Sąjungos nustatytus 
tikslus socialinės integracijos, švietimo ir 
mokymo, bei moterų ir vyrų lygių 
galimybių skatinimo srityse.

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes est, conformément à l'article 2 du traité CE, un 
objectif de l'UE ainsi que de la Stratégie européenne pour l'emploi et de la Stratégie de 
Lisbonne. L'article 2 de la proposition de règlement relatif  à la mission du Fonds social 
européen mentionne d'ailleurs parmi les objectifs de la Communauté l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Eu égard à l'importance de ce principe et par souci de cohérence, il 
est nécessaire d'inclure cet objectif au considérant 3.

Pakeitimas 2
Konstatuojamoji dalis 4

(4) Kad galima būtų geriau numatyti ir 
valdyti pokyčius, siekiant regionų 
konkurencingumo ir užimtumo tikslo, ESF 
pagalba turėtų būti daugiausia skirta 
geresnių prisitaikymo galimybių 
darbuotojams ir įmonėms sudarymui, 
geresnių įsidarbinimo sąlygų sudarymui, 
aktyvesnio dalyvavimo darbo rinkoje 
skatinimui, socialiai pažeidžiamų žmonių 
socialinės integracijos skatinimui ir kovai su 
diskriminacija bei partnerystės skatinimui 
vykdant reformas.

(4) Kad galima būtų geriau numatyti ir 
valdyti pokyčius, siekiant regionų 
konvergencijos ir konkurencingumo bei 
užimtumo tikslų, ESF pagalba turėtų būti 
daugiausia skirta geresnių prisitaikymo 
galimybių darbuotojams ir įmonėms 
sudarymui, geresnių įsidarbinimo sąlygų 
sudarymui, aktyvesnio dalyvavimo darbo 
rinkoje skatinimui, socialiai pažeidžiamų 
žmonių socialinės integracijos skatinimui ir 
kovai su diskriminacija bei partnerystės 
skatinimui vykdant reformas.

Justification

Les objectifs mentionnés s'appliquent à la fois à l'objectif Convergence et à l'objectif 
Compétitivité régionale et emploi ainsi que l’on peut le lire à l'article 3.

Pakeitimas 3
Konstatuojamoji dalis 7

(7) Būtina užtikrinti, kad ESF veiksmai 
atitiktų Europos užimtumo strategijoje 
numatytas politikos sritis, ir sutelkti ESF 

(7) Būtina užtikrinti, kad ESF veiksmai 
atitiktų Europos užimtumo strategijoje 
numatytas programas ir politikos sritis, ypač 
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paramą užimtumo gairėms ir 
rekomendacijoms įgyvendinti.

programą PROGRESS bei nacionalinius 
veiksmų planus, susijusius su užimtumu ir 
socialine integracija, ir sutelkti ESF paramą 
užimtumo gairėms ir rekomendacijoms 
įgyvendinti.

Justification

Les Fonds structurels viennent compléter l'action des Etats membres, il est donc nécessaire 
de coordonner l'action du FSE avec les plans d'action nationaux pour l'emploi et ceux sur 
l'inclusion sociale (considérant 13 du règlement 1784/1999 sur le FSE).  Il est nécessaire de 
prévoir la cohérence entre l'action du FSE et le programme PROGRESS dans la mesure où ce 
programme concerne l'emploi et la solidarité sociale. L'article 15 de la proposition de 
décision sur le programme PROGRESS (COM(2004) 488) prévoit explicitement la 
coordination de l'action du programme avec le FSE.

Pakeitimas 4
Konstatuojamoji dalis 9

(9) Valstybės narės ir Komisija turi 
užtikrinti, kad ESF finansuojamų prioritetų 
įgyvendinimas, siekiant konvergencijos, 
regionų konkurencingumo ir užimtumo 
tikslų, padėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę 
bei jų nelygybės šalinimą; lyčių aspekto 
integravimo strategija turėtų būti derinama 
su konkrečiais veiksmais, skirtais 
aktyvesniam nuolatiniam moterų 
dalyvavimui ieškant darbo paskatinti ir 
moterų užimtumo rodikliui padidinti.

(9) Valstybės narės ir Komisija turi 
užtikrinti, kad ESF finansuojamų prioritetų 
įgyvendinimas, siekiant konvergencijos, 
regionų konkurencingumo ir užimtumo 
tikslų, padėtų skatinti moterų ir vyrų lygybę 
bei jų nelygybės šalinimą; lyčių aspekto 
integravimo strategija turėtų būti derinama 
su konkrečiais veiksmais, skirtais geresnėms 
įsidarbinimo sąlygoms, aktyvesniam 
nuolatiniam moterų dalyvavimui ieškant 
darbo paskatinti ir moterų užimtumo 
rodikliui padidinti.

Justification

Pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, il est d'abord nécessaire de 
prévoir des mesures spécifiques pour faciliter leur accès à l'emploi. L'article 2 point e) du 
règlement 1784/1999 relatif au Fonds Social Européen prévoyait d'ailleurs que " le Fonds 
soutient… des mesures spécifiques pour améliorer l'accès et la participation des femmes au 
marché du travail…" 
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Pakeitimas 5
3 straipsnio 1 dalies a) punkto ii) papunktis

ii) ekonominių pokyčių prognozavimą ir 
tikslų valdymą, ypač kuriant bei 
propaguojant naujoviškus ir našesnius darbo 
organizavimo būdus, įskaitant geresnius 
sveikatos ir saugumo užtikrinimo būdus, 
nustatant būsimus profesinius ir įgūdžių 
reikalavimus bei plėtojant konkrečias 
užimtumo, mokymo ir pagalbos paslaugas 
darbuotojams, pertvarkant įmonę ir sektorių.

ii) ekonominių pokyčių prognozavimą ir 
tikslų valdymą, ypač kuriant bei 
propaguojant naujoviškus ir našesnius darbo 
organizavimo būdus, įskaitant geresnes 
darbo sąlygas, darbo laiko planavimą, 
sveikatos ir saugumo užtikrinimo būdus, 
nustatant būsimus profesinius ir įgūdžių 
reikalavimus bei plėtojant konkrečias 
užimtumo, mokymo ir pagalbos paslaugas 
darbuotojams, pertvarkant įmonę ir sektorių.

Justification

L'amélioration de la qualité du travail prévue par la Stratégie de Lisbonne et soutenue par le 
FSE doit également passer par l'amélioration des conditions de travail ainsi que 
l'aménagement du temps de travail, notamment en vue d'une plus grande flexibilité afin de 
tenir compte des évolutions du marché de l'emploi et permettre la conciliation entre la vie 
familiale et la vie professionnelle.

Pakeitimas 6
3 straipsnio 1 dalies b) punktas, įžanginė dalis

b) gerinti darbo ieškančių žmonių ir 
nedirbančių žmonių užimtumo galimybes, 
užkertant kelią nedarbui, ilginant darbinę 
veiklą, skatinant aktyvesnį moterų ir 
migrantų dalyvavimą darbo rinkoje, ypač
skatinant:

b) gerinti darbo ieškančių žmonių, jaunimo, 
ypač jaunų moterų, ir nedirbančių žmonių 
užimtumo galimybes, užkertant kelią 
nedarbui, ilginant darbinę veiklą, skatinant 
aktyvesnį moterų ir migrantų dalyvavimą ir 
tobulėjimą darbo rinkoje, ypač skatinant:

Justification

Selon les statistiques, le nombre de jeunes au chômage ne cesse de croître. De plus, cette 
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situation touche plus particulièrement les jeunes femmes.  Le soutien du FSE est fondamental 
pour aider les Etats membres à lutter contre ce problème.

Pakeitimas 7
3 straipsnio 1 dalies b) punkto a) papunktis

ii a) konkrečius veiksmus, kurie skatintų 
aktyvesnį jaunimo, ypač jaunų moterų, 
dalyvavimą ieškant darbo ir įsidarbinant 
bei geresnį jų užimtumą.

Justification

Voir la justification de l'amendement 6.

Pakeitimas 8
3 straipsnio 1 dalies b) punkto iii) papunktis

iii) konkrečius veiksmus, kurie skatintų 
aktyvesnį nuolatinį moterų dalyvavimą 
ieškant darbo ir geresnį jų užimtumą, 
mažintų segregaciją dėl lyties darbo rinkoje, 
taip pat sprendžiant lyčių apmokėjimo 
skirtumų problemą, ir suderintų darbą ir 
asmeninį gyvenimą, taip pat sudarant 
geresnes sąlygas prižiūrėti vaikus ir rūpintis 
išlaikomais asmenimis;

iii) konkrečius veiksmus, kurie pagerintų 
įsidarbinimo galimybes, skatintų aktyvesnį 
nuolatinį moterų dalyvavimą ieškant darbo ir 
geresnį jų užimtumą, mažintų segregaciją 
dėl lyties darbo rinkoje, taip pat sprendžiant 
lyčių apmokėjimo skirtumų problemą, ir 
suderintų darbą ir asmeninį gyvenimą, taip 
pat sudarant geresnes sąlygas prižiūrėti 
vaikus ir rūpintis išlaikomais asmenimis;

Justification

Des mesures pour faciliter l'accès et la participation des femmes à l'emploi sont nécessaires.
L'article 2 point e) du règlement 1784/1999 sur le FSE indique que " le Fonds soutient des 
mesures spécifiques pour améliorer l'accès et la participation des femmes au marché du 
travail… "
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Pakeitimas 9
3 straipsnio 1 dalies b) punkto iv) papunktis

iv) konkrečius veiksmus, kurie stiprintų 
socialinę migrantų integraciją ir skatintų 
aktyvesnį jų dalyvavimą ieškant darbo, 
įskaitant orientavimą, kalbų mokymą bei 
užsienyje įgytų gebėjimų pripažinimą.

iv) konkrečius veiksmus, kurie stiprintų 
socialinę migrantų integraciją, pagerintų jų 
įsidarbinimo galimybes ir skatintų aktyvesnį 
jų dalyvavimą ieškant darbo bei tobulėjimą 
darbe, įskaitant orientavimą, kalbų mokymą 
bei užsienyje įgytų gebėjimų pripažinimą.

Justification

Il est nécessaire de prévoir la possibilité pour les personnes ayant immigré dans l'Union 
européenne de pouvoir non seulement accéder au marché du travail et y participer 
durablement mais aussi de pouvoir progresser professionnellement.

Pakeitimas 10
3 straipsnio 1 dalies c) punkto i) papunktis

i) būdus integruoti į darbą socialiai remtinus 
žmones, socialiai atskirtus žmones, žmones, 
kurie anksti baigė mokyklą, mažumas ir 
neįgaliuosius, taikant priemones, 
užtikrinančias galimybę gauti darbą, taip pat 
ir socialinės ekonomikos srityje, 
lydimuosius veiksmus ir atitinkamą
socialinę paramą bei rūpybos paslaugas;

i) būdus integruoti į darbą socialiai remtinus 
žmones, socialiai atskirtus žmones, žmones, 
kurie anksti baigė mokyklą, mažumas ir 
neįgaliuosius, taikant priemones, 
užtikrinančias galimybę gauti darbą, taip pat 
ir socialinės ekonomikos srityje, 
lydimuosius veiksmus ir tinkamą socialinę 
paramą bei rūpybos paslaugas;

Justification

Il s'agit d'une erreur de traduction par rapport à la version initiale anglaise qui parle de
"…accompanying actions and relevant social support and care services"

Pakeitimas 11
3 straipsnio 1 dalies c) punkto ii) papunktis
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ii) įvairovę darbo vietoje ir kovą su 
diskriminacija dalyvaujant darbo rinkoje, 
didinant sąmoningumą ir įtraukiant vietos 
bendruomenes ir įmones.

ii) įvairovę darbo vietoje ir kovą su 
diskriminacija profesiniame mokyme, 
įsidarbinant ir dalyvaujant darbo rinkoje bei 
joje tobulėjant, didinant sąmoningumą ir 
įtraukiant vietos bendruomenes ir įmones.

Justification

La discrimination envers les personnes défavorisées ne concerne pas uniquement l'accès mais 
aussi la participation à l'emploi et la progression dans l'emploi ainsi que la formation 
professionnelle.

Pakeitimas 12
3 straipsnio 3 a) dalis (nauja)

3 a) ESF remia valstybių narių vykdomus 
visuomenės informavimo bei sąmoningumo 
skatinimo veiksmus, skirtus kovai su 
diskriminacija ir skatinančius moterų bei 
vyrų lygybę visuomenėje.

Justification

La lutte contre la discrimination et les inégalités entre les hommes et les femmes doit passer 
par une sensibilisation de la population de manière à faire progressivement évoluer les 
mentalités en vue d'atteindre une réelle égalité sur le marché du travail.

Pakeitimas 13
3 straipsnio 4 dalis

4. Įgyvendinant socialinės integracijos 
prioritetą, minimą šio straipsnio 2 dalies c 
punkto i papunktyje, ESF skiriamas 
finansavimas veiksmams, patenkantiems į 
Reglamento (EB) Nr. [...] (ERPF) taikymo 
sritį, gali siekti ne daugiau kaip 10 proc. 
atitinkamam prioritetui skirtų lėšų.

4. Įgyvendinant socialinės integracijos 
prioritetą, minimą šio straipsnio 1 dalies c 
punkto i papunktyje, ESF skiriamas 
finansavimas veiksmams, patenkantiems į 
Reglamento (EB) Nr. [...] (ERPF) taikymo 
sritį, gali siekti ne daugiau kaip 10 proc. 
atitinkamam prioritetui skirtų lėšų.
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Justification

Il s'agit d'une erreur de paragraphe.  C'est l'article 3 paragraphe 1, point c) i), qui concerne 
l'inclusion sociale et non le paragraphe, point 2 c) i).

Pakeitimas 14
4 straipsnio 2 a) dalis (nauja)

2 a) Veiklos programose nustatomas 
specialių veiksmų finansavimo planas, 
įskaitant veiksmus, skirtus skatinti 
socialinę sanglaudą ir moterų bei vyrų 
lygybę.

Justification

L'intégration dans les programmes opérationnels d'un plan de financement sur les différentes 
mesures et actions spécifiques, notamment celles destinées à promouvoir l'égalité entre les 
femmes et les hommes permettra de contrôler l'utilisation des fonds et de juger de l'efficacité 
de chaque intervention.

Pakeitimas 15
4 straipsnio 4 dalis

4. Kiekybiniai uždaviniai ir rodikliai, atrinkti 
kontroliuoti nacionalinio strateginio 
orientacinio plano, apibrėžto Reglamento 
(EB) Nr. [...] (nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo) 18 straipsnyje, 
įgyvendinimą yra tikslai ir rodikliai, 
naudojami įgyvendinant Europos užimtumo 
strategiją ir siekiant Bendrijos suderintų 
tikslų socialinės integracijos, švietimo ir 
mokymo srityse. Veiklos programų 
priežiūros rodikliai turėtų būti suderinti su 
šiais kiekybiniais uždaviniais.

4. Kiekybiniai uždaviniai ir rodikliai, atrinkti 
kontroliuoti nacionalinio strateginio 
orientacinio plano, apibrėžto Reglamento 
(EB) Nr. [...] (nustatančio bendrąsias 
nuostatas dėl Struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo) 18 straipsnyje, 
įgyvendinimą yra tikslai ir rodikliai, 
naudojami įgyvendinant Europos užimtumo 
strategiją ir siekiant Bendrijos suderintų 
tikslų socialinės integracijos, švietimo ir 
mokymo, bei moterų ir vyrų lygybės srityse. 
Veiklos programų priežiūros rodikliai turėtų 
būti suderinti su šiais kiekybiniais 
uždaviniais.
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Justification

L'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif de la Communauté qui doit être pris 
en compte par le FSE.

Pakeitimas 16
4 straipsnio 5 dalis

5. Vertinant ESF veiksmus taip pat 
atsižvelgiama į ESF finansuojamo veiksmo 
indėlį įgyvendinant Europos užimtumo 
strategiją ir Bendrijos tikslus socialinės 
integracijos, švietimo ir mokymo srityse 
suinteresuotoje valstybėje narėje.

5. Vertinant ESF veiksmus taip pat
atsižvelgiama į ESF finansuojamo veiksmo 
indėlį įgyvendinant Europos užimtumo 
strategiją ir Bendrijos tikslus socialinės 
integracijos, moterų bei vyrų lygybės 
skatinimo, švietimo ir mokymo srityse 
suinteresuotoje valstybėje narėje.

Justification

Il est important d'évaluer dans quelle mesure les actions financées par le FSE contribuent à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les Etats membres.

Pakeitimas 17
5 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės ir konkrečiai veiklos 
programai vadovaujanti institucija, 
programuodamos, įgyvendindamos, 
prižiūrėdamos ir įvertindamos ESF paramą 
užtikrina socialinių partnerių dalyvavimą ir 
deramas konsultacijas su nevyriausybinio 
sektoriaus atstovais atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu. 

2. Valstybės narės ir konkrečiai veiklos 
programai vadovaujanti institucija, 
programuodamos, įgyvendindamos, 
prižiūrėdamos ir įvertindamos ESF paramą 
užtikrina socialinių partnerių dalyvavimą ir 
deramas konsultacijas su nevyriausybinio 
sektoriaus atstovais atitinkamu teritoriniu 
lygmeniu.

Justification

L'article 10 du règlement général prévoit que le partenariat "porte sur la préparation et le 
suivi du cadre de référence stratégique national ainsi que sur la préparation, la mise en 
oeuvre, le suivi et l’évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent 
chacun des partenaires appropriés, et notamment les régions, aux différents stades de la 
programmation…"
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Pakeitimas 18
5 straipsnio 2 bis dalis (nauja)

2 bis. Valstybės narės imasi reikiamų 
priemonių, kad visuomenė ir suinteresuoti 
asmenys būtų informuoti apie veiklos 
programas ir veiklą, kuri gali būti 
finansuojama ESF lėšomis.

Justification

L'information de la population et des acteurs concernés permet d'assurer la transparence de 
l'intervention du Fonds, d’augmenter le nombre de propositions de projets ainsi que la 
participation aux activités financées et contribuera à résoudre les problèmes de sous-
utilisation des crédits.

Pakeitimas 19
5 straipsnio 3 dalis 

3. Konkrečiai veiklos programai 
vadovaujanti institucija skatina tinkamą 
socialinių partnerių dalyvavimą pagal šio 
reglamento 2 straipsnį finansuojamoje 
veikloje.

Pagal „konvergencijos“ tikslą ne mažiau 
kaip 2 proc. ESF lėšų skiriama gebėjimų 
formavimui ir veiklai, kurią bendrai vykdo 
socialiniai partneriai, ypač veiklai, susijusiai 
su geresnių prisitaikymo sąlygų 
darbuotojams ir įmonėms sudarymu, minimu 
2 straipsnio 1 dalies a punkte.

3.  Konkrečiai veiklos programai 
vadovaujanti institucija skatina tinkamą 
socialinių partnerių dalyvavimą pagal šio 
reglamento 3 straipsnį finansuojamoje 
veikloje.

Pagal „konvergencijos“ tikslą ne mažiau 
kaip 2 proc. ESF lėšų skiriama gebėjimų 
formavimui ir veiklai, kurią bendrai vykdo 
socialiniai partneriai, ypač veiklai, susijusiai 
su geresnių prisitaikymo sąlygų 
darbuotojams ir įmonėms sudarymu, minimu 
3 straipsnio 1 dalies a punkte.

Justification

Il s'agit d'une erreur dans le numéro de l'article de référence.

Pakeitimas 20
5 straipsnio 4 dalis 



PE 355.492v01-00 14/16 PA\558304LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

4. Konkrečiai veiklos programai 
vadovaujanti institucija skatina tinkamą 
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą 
finansuojamoje veikloje, ypač socialinės 
integracijos ir moterų bei vyrų lygybės 
srityje.

4. Konkrečiai veiklos programai
vadovaujanti institucija skatina ir užtikrina
tinkamą, paprastą ir greitą  suinteresuotų
nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą 
finansuojamoje veikloje, ypač socialinės 
integracijos ir moterų bei vyrų lygybės 
srityje.

Justification

Les ONG rencontrent souvent des difficultés d'accès aux activités financées par les Fonds 
structurels notamment en raison des délais souvent longs et de la difficulté de la procédure. 
Le considérant 14 du règlement 1784/1999 sur le FSE prévoit d'ailleurs que " des dispositions 
peuvent être prévues par lesquelles les groupes locaux, y compris les organisations non 
gouvernementales, peuvent accéder de manière simple et rapide au concours du Fonds…"

Pakeitimas 21
6 straipsnis 

Valstybės narės ir vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad veiklos 
programose būtų aprašyta, kaip bus 
skatinama lyčių lygybė programavimo, 
įgyvendinimo ir priežiūros procesuose, 
įskaitant visus konkrečius rodiklius, bei 
vertinimo procese.

Valstybės narės ir vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina, kad veiklos 
programose būtų aprašyta, kaip bus 
skatinama lyčių lygybė programavimo, 
įgyvendinimo ir priežiūros procesuose, bei 
vertinimo procese, įskaitant statistiką ir 
paskirstytus pagal lytį kokybinius ir 
kiekybinius rodiklius.

Valstybės narės užtikrina subalansuotą 
moterų ir vyrų dalyvavimą sudarant 
sprendimus priimančias, atranką ir 
kontrolę vykdančias įstaigas vietos 
savivaldos, regioniniu ir nacionaliniu 
lygmenimis.

Justification

L'utilisation systématique de statistiques et d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs ventilés par 
sexe est déterminante pour le suivi, l'évaluation et l'appréciation de l'efficacité des 
interventions du Fonds par rapport à la réalisation de l'objectif d'égalité des chances. La 
participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organismes précités est 
nécessaire en vue d'une utilisation correcte des fonds dans le domaine de l'égalité des genres 
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(cf article 35 du règlement général 1260/1999 sur les Fonds structurels sur la composition 
équilibrée des comités de suivi).

Pakeitimas 22
10 straipsnio c) punktas

c) veiksmai, skirti sustiprinti mažumų 
socialinę integraciją ir užimtumą;

c) veiksmai, skirti sustiprinti mažumų, 
socialiai pažeidžiamų žmonių ir žmonių su 
negalia socialinę integraciją ir užimtumą;

Justification

Le rapport annuel et final d'exécution devrait contenir, en plus d’une synthèse des actions en 
faveur des minorités nationales, d'autres catégories de personnes, notamment celles
défavorisées et les personnes handicapées.  Le rapport annuel et final d'exécution devrait 
contenir une synthèse des actions mises en oeuvre pour renforcer l'intégration sociale et 
l'emploi de toutes les personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, point c).
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