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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Nuomonės referentas mano, kad struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo ir 

jo bendrojo tikslo peržiūra suteikia galimybę: 

1) peržiūrėti šios programos bendrąjį tikslą siekiant užtikrinti, kad juo būtų aiškiai siekiama 

valstybių narių prašymu teikti techninę pagalbą reformoms, kurios naudingos socialiniu ir 

(arba) aplinkosauginiu požiūriu. Programa turi padėti pasiekti ekonomikos atsigavimo ir 

kokybiškų darbo vietų kūrimo tikslus, padėti kovoti su skurdu ir skatinti investicijas į realiąją 

ekonomiką; 

2) parengti valstybių narių pagalbos prašymų priėmimo kriterijus, kai gaunama daugiau 

prašymų nei gali būti priimta pagal finansinį paketą, grindžiamus pirmiau minėtu reikalavimu, 

kad reforma būtų naudinga socialiniu ir (arba) aplinkosauginiu požiūriu. 

Nuomonės referentas mano, kad šiai programai skirto finansinio paketo didinimas turėtų būti 

siejamas su persvarstymu, kokioms struktūrinėms reformoms jo lėšos turėtų būti skiriamos. 

Struktūrinėmis reformomis pagal šią programą turėtų būti laikomos tokios reformos, į kurias 

būtų įtrauktos viešųjų investicijų programos, viešųjų gėrybių ir paslaugų renacionalizavimas 

arba grąžinimas savivaldybių žinion, viešųjų socialinės apsaugos sistemų stiprinimas ir 

reformos, kuriomis siekiama remti kolektyvines derybas ir skatinti realiojo darbo užmokesčio 

augimą.  

Pagal minėtos programos 2017 m. darbo programą apytikriai 90 proc. programos lėšų skirta 

projektams, kuriais siekiama įgyvendinti Komisijos nurodymus pagal Europos semestrą arba 

kitus ES teisinius reikalavimus. Todėl nuomonės referentas mano, kad pasiūlyme turėtų būti 

konkrečiai paminėtas socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir vietos bei regioninių 

institucijų vaidmuo formuluojant prašymą ir planuojant bei stebint reformos įgyvendinimą. 

Dėl bendrojo tikslo peržiūros siekiant įtraukti valstybių narių, kurios dar nėra euro zonos 

narės, konvergencijos kriterijus, nuomonės referentas mano, kad dėl to programa gali būti 

naudojama kenkiant viešųjų paslaugų ir socialinės apsaugos sistemų kokybei ir 

prieinamumui – atsižvelgiant į valdžios sektoriaus biudžeto deficitą ir ypač į valdžios 

sektoriaus skolos ir BVP santykį. Todėl jis mano, kad pagal šią programą didžiausias dėmesys 

turėtų būti skiriamas prašymų, kurie užtikrins konkrečią naudą socialiniu ir aplinkosauginiu 

požiūriais, patvirtinimui. 

Nuomonės referentas nepritaria Komisijos aiškinamajame memorandume, pateikiamame su 

pasiūlymu, minčiai, kad valstybės narės turėtų būti raginamos perkelti pagal Europos 

struktūrinius ir investicijų fondus techninei pagalbai skirtas lėšas šiai programai, be kita ko, 

prašymams, susijusiems su euro įvedimu. Jis mano, kad reikia išlaikyti Europos socialinius ir 

investicijų fondus ir jų svarbų vaidmenį, atliekamą visose valstybėse narėse, ir minėtų fondų 

lėšų neperkelti šiai programai. 
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Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 

pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

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) 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 ir visuomenės, 

pagrįstos tvirtomis ekonominėmis ir 

socialinėmis struktūromis, kūrimas 

prisideda prie teritorinės, ekonominės ir 

socialinės sanglaudos. Institucinių, 

administracinių ir augimą skatinančių 

struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 

tinkama priemonė tokioms permainoms 

pasiekti. Struktūrinės reformos 

pripažįstamos naudingomis ne tik tada, 

kai pagal jas socialiniu požiūriu tvariai 

sumažinamos viešosios išlaidos, bet ir 

tada, kai pagal jas trumpuoju laikotarpiu 

padidinamos išlaidos siekiant pagerinti 

ekonominės veiklos rezultatus ir biudžeto 

balansą vidutinės trukmės ir ilguoju 

laikotarpiais. Siekiant sėkmingai 

įgyvendinti struktūrines reformas ir 

užtikrinti jų tvarumą itin svarbu, kad 

šioms reformoms būtų teikiama 

demokratinė parama, pasitelkiant visų 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, 

pavyzdžiui, vietos ir regioninių valdžios 

institucijų, ekonominių ir socialinių 

partnerių ir pilietinės visuomenės atstovų, 

dalyvavimą;  
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) siekiant apžvelgti reformas, 

parengtas ir įgyvendintas remiantis 

kiekvienos valstybės narės prašymu, naujo 

programos biudžeto paskirstymas turėtų 

būti grindžiamas aiškiais atrankos 

kriterijais ir apie jį turėtų būti skaidriai 

informuojama. Taip būtų užtikrinama, 

kad būtų keičiamasi žiniomis, patirtimi ir 

geriausia patirtimi, o tai yra vienas iš 

programos tikslų; 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1b) siekiant stiprinti valstybių narių 

gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 

skatinančias struktūrines reformas, ši 

programa neturėtų pakeisti finansavimo 

iš valstybių narių nacionalinių biudžetų ir 

neturėtų būti naudojama einamosioms 

išlaidoms padengti; 

 

Pakeitimas 4 

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 

(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 kai kurie prašymai 
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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; 

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 5 

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 ekonominėje ir 

pinigų sąjungoje nepaprastai svarbu 

stiprinti teritorinę, ekonominę ir socialinę 

sanglaudą aktyviau vykdant struktūrines 

reformas. Tai ypač svarbu valstybėms 

narėms, kurių valiuta nėra euro, rengiantis 

prisijungti prie euro zonos; 

 

Pakeitimas 6 

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 

teritorinius, 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; 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 
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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. Tie 

papildomi asignavimai turėtų būti 

finansuojami tik biudžeto valdymo 

institucijai mobilizuojant naujus 

asignavimus, visapusiškai išnaudojant 

esamas biudžeto lankstumo galimybes ir 

remiantis atitinkamu Komisijos 

pasiūlymu. Neturėtų būti svarstoma 

galimybė šiuo tikslu perkelti lėšas, kad 

būtų išvengta bet kokio neigiamo poveikio 

esamų daugiamečių programų 

finansavimui; 

 

Pakeitimas 8 

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 

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, 

Bendrasis programos tikslas – padėti 

valstybėms narėms įgyvendinti 

institucines, administracines ir augimą 

skatinančias struktūrines reformas, remiant 

nacionalinių institucijų priemones, 

kuriomis, reaguojant į teritorinius, 

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, finansinį stabilumą, paskatinti 

kurti kokybiškas darbo vietas bei 

investuoti, kad, be kita ko, būtų pasirengta 
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efektyvų ir skaidrų Sąjungos fondų 

naudojimą.“; 

narystei euro zonoje, ir taip pat remiant 

veiksmingą, efektyvų ir skaidrų Sąjungos 

fondų naudojimą.“; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 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. Bet koks 

programos paketo padidinimas 

finansuojamas naudojant specialias 

priemones, kaip nustatyta 2013 m. 

gruodžio 2 d. Tarybos reglamente (ES, 

Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo 

nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 

finansinė programa*, nenaudojant esamų 

Sąjungos programų lėšų.“; 

 _________________ 

 * OL L 347, 2013 12 20, p. 884. 
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