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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo 

programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą 

(COM(2017)0825 – C8 0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2017)0825), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 

straipsnį ir 197 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C8-0433/2017), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomones (A8-0000/2018), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1)  struktūrinių reformų rėmimo (1)  struktūrinių reformų rėmimo 

                                                 
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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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; 

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, socialinės ir teritorinės 

sanglaudos. Institucinių, administracinių ir 

augimą skatinančių struktūrinių reformų 

įgyvendinimas ir vietos subjektų 

prisiimama atsakomybė už Sąjungai 

svarbias struktūrines reformas, visų pirma 

pasitelkus vietos ir regionines valdžios 

institucijas ir socialinius partnerius, yra 

tinkamos priemonės tokioms permainoms 

pasiekti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

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)  sėkmingai narystei ir didesnei 

konvergencijai ekonominėje ir pinigų 

sąjungoje nepaprastai svarbu stiprinti 

ekonominę, socialinę ir teritorinę 

sanglaudą vykdant Sąjungai svarbias 

struktūrines reformas. Tai ypač svarbu 

valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro, 

rengiantis prisijungti prie euro zonos; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a)  septynioms valstybėms narėms 

taikomas Sutarties įpareigojimas 

pasirengti dalyvavimui euro zonoje, t. y. 

Bulgarijai, Čekijai, Kroatijai, Vengrijai, 

Lenkijai, Rumunijai ir Švedijai. Kai 

kurios iš šių valstybių narių padarė 

menką pažangą pastaraisiais metais 

siekdamos šio tikslo ir todėl dalyvavimui 

euro zonoje Sąjungos skiriama parama 

tampa vis svarbesnė. Danija ir Jungtinė 

Karalystė nėra įpareigotos prisijungti prie 

euro zonos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5b)  regioninės ir vietos valdžios 

institucijos atlieka svarbų vaidmenį 

įgyvendinant struktūrinę reformą, o šio 

vaidmens mastas priklauso nuo 

kiekvienos valstybės narės konstitucinės ir 

administracinės struktūros. Todėl reikėtų 

numatyti tinkamą regionų ir vietos 

valdžios institucijų dalyvavimo ir 

konsultavimosi lygmenį rengiant ir 

įgyvendinant struktūrinę reformą; 

Or. en 
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Pakeitimas 5 

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 Sąjungai 

svarbių struktūrinių reformų įgyvendinimą 

valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, 

programos finansiniai asignavimai pagal 

Reglamentą (ES, Euratomas) 

Nr. 1311/2013 1a pasinaudojant 

lankstumo priemone turėtų būti padidinti 

iki pakankamo lygio, kuris leistų Sąjungai 

teikti prašančiųjų valstybių narių poreikius 

atitinkančią paramą; 

 ___________ 

 1a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos 

reglamentas (ES, Euratom) 

Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–

2020 m. daugiametė finansinė programa 

(OL L 347, 2013 12 20, p. 884). 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825 

4 straipsnio 1 dalis 

 

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 

Bendrasis programos tikslas – padėti 

valstybėms narėms įgyvendinti 

institucines, administracines ir augimą 

skatinančias struktūrines reformas ir su 

Sąjungos ir valstybių narių bendromis 

kompetencijomis susijusioms politikos 

sritims, kurių neapima techninės pagalbos 

programa, suteikti Europos pridėtinės 
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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. 

vertės, remiant valstybių narių viešųjų 

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.  

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 2017/825 

5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a)  5 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 

punktu: 

 da)   remti regioninių ir vietos valdžios 

institucijų dalyvavimą ir konsultavimąsi 

rengiant ir įgyvendinant struktūrinių 

reformų priemones tokiu mastu, kuris 

būtų proporcingas tų regioninių ir vietos 

valdžios institucijų įgaliojimams ir 

atsakomybės sritims pagal kiekvienos 

valstybės narės konstitucinę ir 

administracinę struktūrą. 

Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Komisijos pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 2017/825 siekiant padidinti 

struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą. 

Komisija nusprendė tai padaryti atsižvelgdama į daugelio valstybių narių prašymus dėl 

struktūrinių reformų finansavimo. 

 

Visų pirma, iš dalies keičiančiu aktu siekiama iš dalies pakeisti 4 straipsnį dėl struktūrinių 

reformų rėmimo programos tikslo, į programos tikslus įtraukiant paramą pasirengimui 

narystei euro zonoje (į straipsnį įterpiami žodžiai „kad, be kita ko, būtų pasirengta narystei 

euro zonoje“). Juo taip pat įtraukiamas 5a straipsnis, pagal kurį numatoma finansuoti 

pasirengimo euro įvedimui veiksmus ir veiklą. 

 

Be to, bendras struktūrinių reformų rėmimo programos finansinis paketas padidėjo nuo 

142,8 mln. iki 222,8 mln. eurų, daugiametėje finansinėje programoje pasitelkiant lankstumo 

priemonę. Valstybės narės galės nuspręsti papildyti struktūrinių reformų rėmimo programą 

perkeldamos asignavimus iš techninės pagalbos biudžeto, ir tai bendrai galėtų sudaryti apie 

300 mln. eurų. Toks perkėlimas jau numatytas Bendrųjų nuostatų reglamente. 

 

Pranešėja mano, kad teksto požiūriu tai yra nedidelis, tačiau politiškai labai svarbus 

struktūrinių reformų rėmimo programos pakeitimas. Devyniolika valstybių narių jau priklauso 

euro zonai. Septynioms valstybėms narėms taikomas Sutarties įpareigojimas pasirengti 

dalyvavimui joje, t. y. Bulgarijai, Kroatijai, Čekijai, Vengrijai, Lenkijai, Rumunijai ir 

Švedijai. Kai kurios iš šių valstybių narių padarė menką pažangą pastaraisiais metais 

siekdamos šio tikslo ir todėl dalyvavimui euro zonoje ES skiriama parama tampa vis 

svarbesnė. Dvi valstybės narės, Danija ir Jungtinė Karalystė, nėra įpareigotos prisijungti prie 

euro zonos, atsižvelgiant į jų atsisakymo dalyvauti nuostatą dėl bendros valiutos. Be to, 

pastaroji valstybė narė 2019 m. pasitrauks iš Europos Sąjungos. 

 

Pranešėja mano, jog svarbu, kad būtų aiškiau dėl struktūrinių reformų, kurios turėtų būti 

skatinamos panaudojant sanglaudos fondų lėšas, ir dėl jų tikėtino poveikio sanglaudos 

politikos finansavimo veiksmingumui. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad dauguma skirtumų 

ES šalyse susidarė labiau dėl skirtumų ES viduje nei dėl pačių šalių skirtumų. Todėl norint 

imtis veiksmingų struktūrinių pokyčių reikalingas įvairių lygmenų valdžios institucijų 

įsipareigojimas dirbti kartu, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos suderintiems ir 

integruotiems veiksmams suderinant įvairius politikos indėlius, siekiant patenkinti įvairius 

teritorinės plėtros poreikius ir problemas. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės jau turi savo 

reformų iniciatyvas, programoje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama priemonėms, 

kuriomis labiausiai prisidedama prie konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų. 

 

Pranešėja palankiai vertina du pagrindinius pasiūlymo aspektus, t. y. struktūrinių reformų 

rėmimo programos biudžeto padidinimą ir pasirengimo narystei euro zonoje, kaip vieno iš 

programos tikslų, įtraukimą. Todėl šiame etape pateikiama nedaug pasiūlymo pakeitimų. Šiais 

pakeitimais siekiama pabrėžti, kad svarbu remti pasirengimą narystei euro zonoje, ir 

užtikrinti, kad regionų ir vietos valdžios institucijos būtų labiau įtrauktos į struktūrinių 

reformų projektus. 

 


