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PAKEITIMAI 

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą 

atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1) siekiant įgyvendinti Europos 

Sąjungos sutarties 3 straipsnyje 

nustatytus Sąjungos tikslus, valstybės 

narės savo ekonominę politiką turi laikyti 

bendro intereso reikalu ir ją koordinuoti 

Sąjungoje; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1a) Sąjungos politika, veiksmais ir 

priemonėmis siekiama skatinti 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1b) nustatydama ir įgyvendindama 

savo politikos kryptis ir veiksmus, 

Sąjunga, be kita ko, įgyvendindama 

Europos socialinių teisių ramstį, turi 

atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 

didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 

socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 

socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimu, 
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mokymu ir žmonių sveikatos apsauga; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

-1 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-1c) Sąjunga privalo padėti valstybėms 

narėms, joms paprašius, gerinti jų 

administracinius gebėjimus įgyvendinant 

Sąjungos teisę; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) struktūrinių reformų rėmimo 

programa (toliau – programa) buvo 

sukurta siekiant stiprinti valstybių narių 

gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 

skatinančias administracines ir 

struktūrines reformas, be kita ko, 

padedant joms veiksmingai ir efektyviai 

naudotis Sąjungos fondais. Paramą pagal 

programą teikia Komisija valstybės narės 

prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose 

politikos srityse. Atsparios ekonomikos, 

pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir 

socialinėmis struktūromis, kurios leidžia 

valstybėms narėms veiksmingai atlaikyti 

sukrėtimus ir sparčiai po jų atsigauti, 

kūrimas prisideda prie ekonominės ir 

socialinės sanglaudos. Institucinių, 

administracinių ir augimą skatinančių 

struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 

tinkama priemonė tokioms permainoms 

pasiekti; 

(1) struktūrinių reformų rėmimo 

programa (toliau – programa) siekiama 

stiprinti valstybių narių gebėjimą parengti 

ir įgyvendinti ekonomines ir 

administracines reformas, kuriomis 

siekiama skatinti stabilų ir tvarų augimą, 

kokybiškų darbo vietų kūrimą, socialinę ir 

teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, 

konkurencingumą, našumą ir bendrą 

gerovę, taip pat stiprinti atsparumą 

sukrėtimams, be kita ko, padedant joms 

veiksmingai ir efektyviai naudotis 

Sąjungos fondais. Paramą pagal 

programą teikia Komisija valstybės narės 

prašymu, ir ji gali būti skiriama įvairiose 

politikos srityse remiantis nacionalinėmis 

reformų programomis; 
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Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) norint sėkmingai įgyvendinti 

struktūrines reformas, būtina politinė 

valia, ryžtingumas, veiksmingas ir 

efektyvus viešasis administravimas ir visų 

visuomenės segmentų parama. Todėl 

svarbu, kad struktūrines reformas savo 

dalyvavimu remtų ekonominiai ir 

socialiniai partneriai ir kiti susiję 

suinteresuotieji subjektai ir kad 

demokratinę paramą teiktų nacionaliniai 

ir atitinkamais atvejais regioniniai 

parlamentai; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1b) pirmenybė turėtų būti teikiama 

priemonėms, kurios turi sinergetinį 

poveikį kitiems sektoriams ir kuriomis 

norima, inter alia, pasiekti didelį ir 

ilgalaikį tvarų augimą, atsigavimą ir 

konvergenciją Sąjungoje, kovoti su 

mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu 

ir vengimu, skatinti kokybiškesnį 

užimtumą ir įgyvendinti socialinę politiką. 

Įgyvendinant tokias struktūrines reformas 

turėtų būti užtikrintas suderinamumas ir 

sąsaja su Europos semestro tikslais ir 

konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų 

įgyvendinimu valstybėse narėse. 

Struktūrinės reformos turėtų apimti 

tinkamą ir laiku atliekamą Sąjungos 

teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir 

jų įgyvendinimą, kadangi deramas šių 

aktų veikimas yra labai svarbus siekiant 

ekonominės konvergencijos; 
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Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1c) kaip nurodyta Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 119 straipsnio 

2 dalyje, Europos Sąjungos valiuta yra 

euro; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) valstybės narės vis aktyviau 

naudojo programos paramą ir viršijo 

pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą 

Komisijos gauti paramos prašymai, 

vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, 

gerokai viršijo numatytus metinius 

asignavimus. Per 2018 m. ciklą gautų 

prašymų apskaičiuotoji vertė penkis kartus 

viršijo tiems metams numatytus finansinius 

išteklius. Beveik visos valstybės narės 

paprašė programos paramos, ir prašymai 

susiję su visomis programos aprėpiamomis 

politikos sritimis; 

(2) valstybės narės vis aktyviau 

naudojo programos paramą ir viršijo 

pirminius lūkesčius. Per 2017 m. ciklą 

Komisijos gauti paramos prašymai, 

vertinant pagal jų apskaičiuotąją vertę, 

gerokai viršijo numatytus metinius 

asignavimus, todėl keletas prašymų 

nebuvo atrinkti finansuoti. Per 2018 m. 

ciklą gautų prašymų apskaičiuotoji vertė 

penkis kartus viršijo tiems metams 

numatytus finansinius išteklius. Beveik 

visos valstybės narės paprašė programos 

paramos, ir prašymai susiję su visomis 

programos aprėpiamomis politikos sritimis; 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) programos rezultatų pateikimas ir 

skaidrumas turėtų būti didinamas viešai 

internete pateikiant kiekvienos valstybės 

narės reformų įgyvendinimo apžvalgą, 

kad būtų užtikrintas keitimasis žiniomis, 

patirtimi ir geriausia praktika tarp 
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valstybių narių; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis. 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) sėkmingai narystei ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu 

stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą 

aktyviau vykdant struktūrines reformas. 

Tai ypač svarbu valstybėms narėms, kurių 

valiuta nėra euro, rengiantis prisijungti prie 

euro zonos; 

(3) siekiant sėkmingos narystės 

ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir 

ilgalaikio šios sąjungos stabilumo ir 

klestėjimo nepaprastai svarbu stiprinti 

ekonominę ir socialinę sanglaudą, be kita 

ko, aktyviau vykdant socialiai 

subalansuotas, aplinkos požiūriu tvarias 

ir augimui palankias struktūrines 

reformas. Tai ypač svarbu valstybėms 

narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis 

prisijungti prie euro zonos; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) todėl programos bendrajame tiksle, 

atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į 

ekonominius ir socialinius iššūkius, 

tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, 

konkurencingumo, našumo, tvaraus 

augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimas 

taip pat turėtų padėti rengtis būsimai 

narystei euro zonoje toms valstybėms 

narėms, kurių valiuta nėra euro; 

(4) todėl programos bendrajame tiksle, 

atsižvelgiant į jos įnašą reaguojant į 

ekonominius ir socialinius iššūkius, 

tikslinga pabrėžti, kad sanglaudos, 

konkurencingumo, našumo, tvaraus 

augimo ir kokybiškų darbo vietų kūrimo 

skatinimas taip pat turėtų padėti rengtis 

būsimai narystei euro zonoje toms 

valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro. 

Išsamus ex post vertinimas, kaip ši 

programa padėjo valstybėms narėms 

vykdyti struktūrines reformas, yra būtina 

to bendrojo tikslo dalis; 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) taip pat būtina nurodyti, kad 

programos veiksmais ir veikla galima remti 

reformas, kurios įsivesti euro norinčioms 

valstybėms narėms gali padėti pasirengti 

narystei euro zonoje; 

(5) taip pat būtina nurodyti, kad 

programos veiksmais ir veikla galima remti 

reformas, kurios įsivesti eurą norinčioms ir 

pagal esamą nukrypti leidžiančią nuostatą 

trečiajame EPS etape nedalyvaujančioms 
valstybėms narėms gali padėti pasirengti 

narystei euro zonoje; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekiant patenkinti augančią 

valstybių narių paklausą gauti paramą ir 

atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių 

reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, 

kurių valiuta nėra euro, programos 

finansiniai asignavimai turėtų būti 

padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų 

Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių 

poreikius atitinkančią paramą; 

(6) siekiant patenkinti augančią 

valstybių narių paklausą gauti paramą ir 

atsižvelgiant į poreikį remti struktūrinių 

reformų įgyvendinimą valstybėse narėse, 

kurių valiuta nėra euro, programos 

finansiniai asignavimai turėtų būti 

padidinti iki pakankamo lygio, kuris leistų 

Sąjungai teikti prašančiųjų valstybių narių 

poreikius atitinkančią paramą. Toks 

paramos padidinimas neturėtų būti 

vykdomas perskirstant esamų Europos 

struktūrinių ir investicijų fondų (ESI 

fondų) lėšas, o turėtų būti finansuojamas 

mobilizuojant specialias priemones, kaip 

numatyta 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamente (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa. 

Valstybės narės neturėtų būti įpareigotos 

perkelti savo nacionalinių ir regioninių 

ESI fondų asignavimų siekiant užpildyti 

programos finansavimo spragą; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) kad paramą būtų galima teikti kuo 

greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį 

finansinio paketo panaudoti taip pat 

programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, 

tokioms kaip išlaidos projektų kokybės 

kontrolei ir stebėjimui vietoje, padengti; 

(7) kad paramą būtų galima teikti kuo 

greičiau, Komisijai turėtų būti leista dalį 

finansinio paketo panaudoti taip pat 

programos pagalbinės veiklos sąnaudoms, 

tokioms kaip išlaidos projektų kokybės 

kontrolei, stebėjimui ir vertinimui vietoje, 

padengti; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825 

4 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrasis programos tikslas – padėti 

valstybėms narėms įgyvendinti 

institucines, administracines ir augimą 

skatinančias struktūrines reformas, 

remiant nacionalinių institucijų 
priemones, kuriomis, reaguojant į 

ekonominius ir socialinius uždavinius ir 

visų pirma vykdant ekonominį valdymą, 
siekiama reformuoti ir sutvirtinti 

institucijas, valdymo sistemą, viešąjį 

administravimą ir ekonominį bei socialinį 

sektorius ir taip padidinti sanglaudą, 

konkurencingumą, produktyvumą, tvarų 

augimą, paskatinti kurti darbo vietas bei 

investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta 

narystei euro zonoje, ir taip pat remiant 

veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos 

fondų naudojimą.“; 

Bendrasis programos tikslas – teikti 

paramą nacionalinėms, regioninėms ir 

vietos institucijoms įgyvendinant 

administracines ir ekonomines reformas 

ir priemones, kuriomis siekiama reformuoti 

ir sutvirtinti institucijas, valdymo sistemą, 

viešąjį administravimą ir ekonominį bei 

socialinį sektorius, taip pat spręsti 

ekonominius ir socialinius iššūkius 

siekiant skatinti ir padidinti tvarų augimą, 

aplinkosaugos tvarumą, socialinę 

apsaugą, darbo vietų kūrimą ir 

investicijas, konkurencingumą, našumą, 

teritorinę ir socialinę sanglaudą, 

konvergenciją, bendrą gerovę ir 

atsparumą sukrėtimams. Tokia parama 

gali apimti pagalbą veiksmingai, 

efektyviai ir skaidriai naudoti Sąjungos 

fondų lėšas ir tinkamai ir laiku perkelti 

Sąjungos teisės aktus į nacionalinę teisę ir 

juos įgyvendinti. Įgyvendinant šiuos 

tikslus, visų pirma vykdant ekonominį 

valdymą, programa taip pat padės 

pasirengti narystei euro zonoje.“; 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis 

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Programai įgyvendinti skiriamas 

222 800 000 EUR finansinis paketas 

dabartinėmis kainomis.“; 

1. Programai įgyvendinti skiriamas 

222 800 000 EUR finansinis paketas 

dabartinėmis kainomis. Toks paramos 

padidinimas negali būti vykdomas 

perskirstant esamų Europos struktūrinių 

ir investicijų fondų (ESI fondų) lėšas, o 

finansuojamas mobilizuojant specialias 

priemones, kaip numatyta 2013 m. 

gruodžio 2 d. Tarybos reglamente (ES, 

Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 

finansinė programa. 
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