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PR_COD_1amCom

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 dėl Reformų rėmimo 
programos
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0391),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
175 straipsnį ir 197 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C8-0239/2018),

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

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 6 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto ir Regioninės plėtros komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į bendrus Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 58 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 
pranešimą (A9-0000/2020),

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 Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 OL C 62, 2019 2 15, p. 121.
2 OL C 86, 2019 3 7, p. 335.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Reformų rėmimo 
programos

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl Reformų ir 
investicijų rėmimo programos

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) įgyvendindamas Europos semestrą 
Europos Parlamentas socialiai teisingas 
reformas apibrėžė kaip reformas, 
pagrįstas solidarumu, integracija, 
socialiniu teisingumu ir sąžiningu turto 
paskirstymu, kad būtų galima užtikrinti 
lygybę ir vienodas galimybes naudotis 
socialine apsauga, apsaugoti 
pažeidžiamas grupes ir pagerinti visų 
piliečių gyvenimo lygį, nes tai yra 
pagrindiniai Europos socialinių teisių 
ramsčio principai;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Ekonomikos ir finansų krizė (4) 2008 m. ekonomikos ir finansų 
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parodė, kad kurdamos patikimas ir 
atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau atsigauti po jų. Struktūrinių 
reformų įgyvendinimas yra vienas iš 
Sąjungos politikos prioritetų, nes tokiomis 
reformomis siekiama sudaryti sąlygas 
tvariam atsigavimui, atverti augimo 
galimybes, sustiprinti koregavimo 
pajėgumus ir remti didėjančios 
konvergencijos procesą. Vykdant 
struktūrines reformas taip pat galima 
stiprinti ekonominę ir socialinę 
sanglaudą, didinti našumą ir investicijas 
bei sudaryti tinkamas sąlygas tvariam 
augimui ir užimtumui Sąjungoje;

krizė parodė, kad kurdamos patikimas ir 
atsparias ekonomikos ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis ekonominėmis ir 
socialinėmis struktūromis, valstybės narės 
gali veiksmingiau reaguoti į sukrėtimus ir 
greičiau atsigauti po jų. Be to, 2020 m. 
COVID-19 protrūkis aiškiai parodė, kad 
reikia greitai ir nuosekliai reaguoti į 
didelius išorės sukrėtimus, pavyzdžiui, 
pandemijas, kurioms įveikti reikalingas 
sveikatos priežiūros sistemų, pagrindinių 
viešųjų paslaugų ir pagrindinių sektorių 
pasirengimas, atspari ekonomika, 
išvystytas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sektorius, veiksmingos darbo rinkos ir 
tinkamos socialinės apsaugos priemonės. 
Struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 
vienas iš Sąjungos politikos prioritetų, nes 
tokiomis reformomis siekiama sudaryti 
sąlygas tvariam atsigavimui, atverti augimo 
galimybes, prisitaikyti prie technologinių 
pokyčių, sustiprinti koregavimo pajėgumus 
ir remti didėjančios ekonominės ir 
socialinės konvergencijos procesą. 
Vykdant struktūrines reformas taip pat 
turėtų būti stiprinama ekonominė, 
teritorinė ir socialinė sanglauda, 
didinamas našumas ir investicijos bei 
sudaromos tinkamos ekonominės ir 
socialinės sąlygos tvariam augimui ir 
deramoms užimtumo galimybėms 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) vertinant Sąjungos mastu, 
struktūrinių reformų valstybėse narėse 
įgyvendinimas vis dar nėra pakankamas. 
Ekonominės politikos koordinavimo 
mechanizmo taikymo per Europos 

(6) vertinant Sąjungos mastu, 
struktūrinių reformų valstybėse narėse 
įgyvendinimas vis dar nėra pakankamas. 
Ekonominės politikos koordinavimo 
mechanizmo taikymo per Europos 
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semestrą patirtis rodo, kad apskritai 
struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 
lėtas ir netolygus, o nacionalinės reformų 
pastangos turėtų būti stiprinamos ir 
skatinamos;

semestrą patirtis rodo, kad apskritai 
struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 
lėtas ir netolygus, o nacionalinės reformų 
pastangos turėtų būti stiprinamos ir 
skatinamos pasitelkiant sanglaudos 
politiką, atsižvelgiant į tai, kad nemažai 
valstybių narių, ypač nepriklausančių 
euro zonai, pasižymi mažu augimo 
potencialu, dideliu nedarbu, didėjančiais 
socialiniais skirtumais ir padidėjusia 
skurdo rizika;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) reikia socialiniu požiūriu 
atsakingų, pažangių, tvarių ir 
integracinių struktūrinių reformų, kurios 
atitiktų SESV 9 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus, visų pirma todėl, kad 
Sąjunga tokių struktūrinių reformų 
įgyvendinimą nurodė kaip vieną iš savo 
politikos prioritetų, siekdama užtikrinti 
tvarų ekonomikos atsigavimą, padidinti 
augimo potencialą, kad būtų sustiprinti 
prisitaikymo pajėgumai, skatinamas 
ekonomikos augimas, kuriamos darbo 
vietos, skatinamos investicijos ir 
remiamas ekonominės ir socialinės 
konvergencijos didinimo procesas;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kitos Sąjungos priemonės ir 
programos taip pat labai padeda gerinti 
sąlygas tam tikroms investicijoms 
valstybėse narėse, kurios gali būti 
palankios tokioms reformoms ar būti jų 
dalimi. Visų pirma Sąjungos fonduose, 
kuriems taikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. YYY/XX 
[BNR], investicijos susiejamos su 
reikiamomis sąlygomis (anksčiau 
vadintomis ex ante sąlygomis), numatomas 
makroekonominio valdymo mechanizmas 
ir jie gali finansuoti struktūrinių reformų, 
susijusių su investicijomis į sanglaudos 
politikai svarbias politikos sritis, išlaidas. 
Tačiau šiuo metu nė viena priemonė 
nenumato tiesioginės finansinės paramos, 
kuri paskatintų valstybes nares 
įgyvendinti reformas visose politikos 
srityse, atsižvelgiant į per Europos 
semestrą nustatytas problemas. Be to, šiuo 
metu nėra priemonės, kuri teiktų 
konkrečią ir tikslinę finansinę ir techninę 
paramą valstybėms narėms, kurių valiuta 
nėra euro, siekiant įgyvendinti reformas, 
kurios yra svarbios norint prisijungti prie 
euro zonos;

(8) kitos Sąjungos priemonės ir 
programos taip pat labai padeda gerinti 
sąlygas tam tikroms investicijoms 
valstybėse narėse, kurios gali būti 
palankios tokioms reformoms ar būti jų 
dalimi. Visų pirma Sąjungos fonduose, 
kuriems taikomas Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (ES) Nr. YYY/XX 
[BNR], investicijos susiejamos su 
reikiamomis sąlygomis (anksčiau 
vadintomis ex ante sąlygomis), numatomas 
makroekonominio valdymo mechanizmas 
ir jie gali finansuoti struktūrinių reformų, 
susijusių su investicijomis į sanglaudos 
politikai svarbias politikos sritis, išlaidas. 
Tačiau šiuo metu nė viena priemonė 
nenumato tiesioginės finansinės paramos 
valstybėms narėms įgyvendinant reformas 
visose politikos srityse, atsižvelgiant į per 
Europos semestrą nustatytas problemas, 
nors valstybės narės, kurių valiuta nėra 
euro, siekdamos įgyvendinti reformas, 
kurios yra svarbios norint prisijungti prie 
euro zonos, galėtų gauti ypač daug naudos 
iš konkrečios ir tikslinės finansinės ir 
techninės paramos;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos 
komunikate20, kuris buvo įtrauktas į 
iniciatyvų dėl ekonomikos ir pinigų 
sąjungos ateities rinkinį, buvo pasiūlyta 
sukurti naujas biudžeto priemones – 
reformų įgyvendinimo priemonę ir 
konvergencijos priemonę. Tokių priemonių 
tikslas – padidinti šalių ekonomikos 

(9) 2017 m. gruodžio 6 d. Komisijos 
komunikate20, kuris buvo įtrauktas į 
iniciatyvų dėl ekonomikos ir pinigų 
sąjungos ateities rinkinį, buvo pasiūlyta 
sukurti naujas biudžeto priemones – 
reformų įgyvendinimo priemonę ir 
konvergencijos priemonę. Tokių priemonių 
tikslas būtų parama konvergencijai ir 
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atsparumą ir pasinaudoti teigiamu 
šalutiniu poveikiu visose valstybėse 
narėse, suteikiant paskatų įgyvendinti 
struktūrines reformas, kuriomis 
prisidedama prie tų tikslų įgyvendinimo ir 
kurios yra būtinos siekiant užtikrinti 
ekonominės ir pinigų sąjungos stabilumą;

konkurencingumui euro zonoje ir parama 
valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, 
konvergencijai su euro zona, teikiant 
finansinę ir techninę paramą 
įgyvendinant struktūrines reformas, 
kuriomis prisidedama prie tų tikslų 
siekimo;

_________________ _________________
20 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Europos Tarybai ir Europos Centriniam 
Bankui „Naujos biudžeto priemonės 
Sąjungos sistemoje euro zonos stabilumui 
užtikrinti“, COM(2017) 822 final.

20 Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Europos Tarybai ir Europos Centriniam 
Bankui „Naujos biudžeto priemonės 
Sąjungos sistemoje euro zonos stabilumui 
užtikrinti“, COM(2017) 822 final.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjungos institucijos ir organai 
turi daug patirties teikiant konkrečią 
paramą valstybių narių centrinėms 
vyriausybėms, regioninėms, vietos ar 
kitoms valdžios institucijoms gebėjimų 
stiprinimo, atsigavimo po krizės ir 
sanglaudos politikos įgyvendinimo srityse. 
Ta patirtimi turėtų būti naudojamasi 
siekiant stiprinti Sąjungos gebėjimą teikti 
paramą valstybėms narėms, padėti didinti 
jų augimo potencialą ir socialinę 
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą, be techninės paramos, 
siūlant ir tiesioginę finansinę paramą. Šiuo 
tikslu turėtų būti nustatyta nauja Reformų 
rėmimo programa (toliau – Programa), kad 
būtų suteikta veiksmingų paskatų 
valstybėms narėms aktyviau įgyvendinti 
struktūrines reformas. Programa turėtų būti 
visapusiška, jai taip pat turėtų būti 
naudinga Komisijos ir valstybių narių 
sukaupta patirtis taikant kitas priemones ir 
programas. Įgyvendinant Programą taip pat 
turėtų būti tęsiami SRRP veiksmai ir 
darbas, nes jie buvo labai naudingi ir 
valstybių narių vertinami stiprinant 
nacionalinių valdžios institucijų 
administracinius gebėjimus įvairiose 
politikos srityse. Programą taip pat turėtų 
sudaryti tikslinė parama reformoms 
valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro 
ir kurios ėmėsi akivaizdžių veiksmų, kad 
per nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą 
valiutą;

(10) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą, be techninės paramos, 
siūlant ir tiesioginę finansinę paramą. Šiuo 
tikslu turėtų būti nustatyta nauja Reformų 
ir investicijų rėmimo programa (toliau – 
Programa), kad būtų suteikta veiksminga 
finansinė ir techninė parama, kad 
valstybės narės galėtų aktyviau 
įgyvendinti struktūrines reformas. 
Programa turėtų būti visapusiška, jai taip 
pat turėtų būti naudinga Komisijos ir 
valstybių narių sukaupta patirtis taikant 
kitas priemones ir programas. Įgyvendinant 
Programą taip pat turėtų būti tęsiami SRRP 
veiksmai ir darbas, nes jie buvo labai 
naudingi ir valstybių narių vertinami 
stiprinant nacionalinių valdžios institucijų 
administracinius gebėjimus įvairiose 
politikos srityse, ir turėtų būti remiamasi 
Europos socialinių teisių ramstyje 
nustatytais principais ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslais;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant numatyti skirtingų rūšių 
paramos poreikį ir atsižvelgti į kiekvieno 
komponento specifiškumą, pagal Programą 
turėtų būti numatytos trys atskiros, bet 
viena kitą papildančios priemonės: 
reformų įgyvendinimo priemonė, 
techninės paramos priemonė ir speciali 
konvergencijos priemonė, skirta padėti 
pasirenti narystei euro zonoje;

(11) kad būtų galima teikti reikalingą 
skirtingų rūšių paramą ir atsižvelgti į 
kiekvieno komponento specifiškumą, pagal 
Programą turėtų būti numatytos trys 
atskiros viena kitą papildančios priemonės, 
t. y. euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemonė, konvergencijos ir reformų 
priemonė ir techninės paramos priemonė;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) bendrasis Programos tikslas – 
skatinti sanglaudą, konkurencingumą, 
našumą, augimą ir užimtumą. Tuo tikslu 
ji turėtų teikti finansines paskatas 
struktūrinio pobūdžio problemoms spręsti 
ir turėtų padėti sustiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus, kiek tai susiję 
su jų institucijomis ir ekonomikos bei 
socialiniu sektoriais.

(13) bendrieji Programos tikslai yra 
skatinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą ir remti valstybių 
narių pastangas joms siekiant pagerinti 
savo administracinius gebėjimus 
įgyvendinant Sąjungos teisę ir siekiant 
politikos tikslų ir prisidėti prie Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimų vykdymo 
siekiant Paryžiaus susitarimo, JT darnaus 
vystymosi ir Europos socialinių teisių 
ramsčio tikslų;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kiekvienai Programos priemonei 
turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai. 
Kalbant apie reformų įgyvendinimo 
priemonę, jie turėtų būti susiję su 
konkrečiomis tarpinėmis reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, nustatytomis 
siekiant įvykdyti reformų įsipareigojimus, 
kurias įgyvendinus būtų išmokėtos 
finansinės paskatos. Kalbant apie 
techninės paramos priemonę, jais turėtų 
būti remiamos nacionalinių valdžios 
institucijų pastangos rengti ir įgyvendinti 
reformas atsižvelgiant į panašių 
institucijų įgytą gerąją patirtį ir padarytas 
išvadas. Šių tikslų turėtų būti siekiama 
visose valstybėse narėse pagal šias dvi 
priemones, o konvergencijos priemonės 

(14) siekiant užtikrinti, kad būtų 
pasiekti bendrieji tikslai, kiekvienai pagal 
Programą vykdomai priemonei turėtų būti 
nustatyti konkretūs tikslai. Pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę turėtų būti 
teikiamos finansinės paskatos, kad būtų 
padidinta valstybių narių, kurių valiuta 
yra euro, konvergencija ir 
konkurencingumas, nes tai padėtų joms 
pasiekti reformų ir investicijų orientyrus 
ir tikslus, nustatytus reformų ir investicijų 
rinkiniuose. Konvergencijos ir reformų 
priemone turėtų būti skatinama 
konvergencija siekiant valstybių narių, 
kurių valiuta nėra euro, prisijungimo prie 
euro zonos ir turėtų būti teikiama 
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atveju – tose valstybėse narėse, kurių 
valiuta nėra euro ir kurios ėmėsi 
akivaizdžių veiksmų, kad per nustatytą 
laikotarpį įsivestų bendrą valiutą;

finansinė parama valstybėms narėms, kad 
būtų pasiekti reformų įsipareigojimuose 
nustatyti struktūrinių reformų tarpiniai ir 
galutiniai tikslai. Techninės paramos 
priemonė turėtų prisidėti prie valstybių 
narių administracinių gebėjimų 
stiprinimo, kiek tai susiję su jų valdžios 
institucijomis, viešuoju administravimu ir 
ekonomikos bei socialiniais sektoriais, ir 
turėtų padėti nacionalinėms valdžios 
institucijoms rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekdama užtikrinti, kad Programa 
remiamos reformos apimtų visas 
pagrindines ekonomines ir socialines sritis, 
valstybei narei paprašius, Komisija pagal 
Programą turėtų suteikti tiek finansinę, tiek 
techninę paramą įvairiose politikos srityse, 
susijusiose su viešųjų finansų ir turto 
valdymu, institucine ir administracine 
reforma, verslo aplinka, finansų 
sektoriumi, produktų, paslaugų ir darbo 
rinkomis, švietimu ir mokymu, darniu 
vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove;

(15) siekdama užtikrinti, kad Programa 
remiamos reformos apimtų visas 
pagrindines ekonomines ir socialines sritis, 
valstybei narei paprašius, Komisija pagal 
Programą turėtų suteikti tiek finansinę, tiek 
techninę paramą įvairiose politikos srityse, 
susijusiose su viešųjų finansų ir turto 
valdymu, institucine ir administracine 
reforma, verslo aplinka, finansų 
sektoriumi, produktų rinkomis, 
technologijų revoliucijos išnaudojimu, 
paslaugų ir darbo rinkomis, įgūdžiais 
darbo vietoms kurti, vaikų ir jaunimo 
politika, švietimu ir mokymu, tvariu 
vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms, turėtų būti 
reikalaujama, kad pasinaudoti Programa 
norinčios valstybės narės paraiškų dėl 
dokumentų rinkinių rengimo metu 
konsultuotųsi su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, 
vietos ir regionų valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais ir 
pilietine visuomene (laikydamosi 
atitinkamų Komisijos deleguotojo 
reglamento (ES) Nr. 240/20141a 
nuostatų), taip pat su nacionaliniais 
parlamentais;
_____________
1a 2014 m. sausio 7 d. Komisijos 
deleguotasis reglamentas (ES) 
Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir 
investicinių fondų Europos partnerystės 
elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal Programą, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę perkelti į Programos 
biudžetą lėšas, numatytas Sąjungos 
fondams taikant pasidalijamojo valdymo 
principą, pagal tiems fondams nustatytą 
tvarką. Perkelti ištekliai turėtų būti 
įgyvendinami pagal šios Programos 
taisykles ir naudojami atitinkamos 
valstybės narės naudai;

(17) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal Programą, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę perkelti į Programos 
biudžetą lėšas, numatytas Sąjungos 
fondams taikant pasidalijamojo valdymo 
principą, pagal tiems fondams nustatytą 
tvarką. Perkelti ištekliai turėtų būti 
įgyvendinami pagal šios Programos 
taisykles ir naudojami atitinkamos 
valstybės narės naudai. Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms turėtų 
teikti grįžtamąją informaciją apie 
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papildomų savanoriškų įnašų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) kiek tai susiję su konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemone, būtina nustatyti, kurioms 
valstybėms narėms ji taikoma. 
Konvergencijai ir konkurencingumui 
skirta biudžeto priemonė turėtų būti 
taikoma valstybėms narėms, kurių valiuta 
yra euro. Ja taip pat turėtų būti galima 
naudotis valstybėms narėms, kurių valiuta 
nėra euro ir kurios savanoriškai 
dalyvauja valiutų kurso mechanizme 
(VKM II), kad ateityje galėtų įsivesti eurą. 
Valstybės narės, kurių valiuta nėra euro ir 
kurios dalyvauja valiutų kurso 
mechanizme (VKM II), turėtų 
nedelsdamos pranešti Komisijai, ar jos 
ketina dalyvauti įgyvendinant 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę ar 
konvergencijos ir reformų priemonę. 
Valstybės narės, kurios nusprendžia 
dalyvauti įgyvendinant konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, nebeturėtų būti laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus 
konvergencijos ir reformų priemonei 
taikyti;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18b) būtina nustatyti, kokių rūšių 
rinkiniams turėtų būti teikiamas 
finansavimas pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę. Siekiant užtikrinti, kad rinkiniu 
būtų prisidedama prie Programos tikslų, 
jis turėtų apimti tiek struktūrinių reformų 
įgyvendinimo priemones, tiek viešojo 
sektoriaus investicinius projektus; 
rinkinys turėtų būti nuoseklus, sudarytas 
iš veiksmų, kurie turi būti vykdomi 
susijusiose politikos srityse. Rinkinys 
turėtų atspindėti strategines gaires ir 
atitikti struktūrinius iššūkius ir 
prioritetus, nustatytus įgyvendinant 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestrą, jame turėtų būti 
atsižvelgiama į konkrečius socialinius ir 
aplinkos rodiklius, nustatytus kiekvienai 
valstybei narei, arba, jei taikoma, į 
atitinkamas priemones, kurių imtasi 
vykdant makroekonominio koregavimo 
programas, arba į veiksmus, susijusius su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18c) siekiant sudaryti sąlygas 
valstybėms narėms veiksmingai kovoti su 
išorės sukrėtimų pasekmėmis, be kita ko, 
vykdant reformas ir investicijas, kuriomis 
didinamas sveikatos, socialinių ir 
ekonominių sistemų atsparumas, ir kartu 
švelninant neišvengiamus kompromisus, 
turėtų būti įmanoma padidinti 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtos biudžeto priemonės apimtį arba 
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didinant valstybių narių įnašus, arba 
vykdant bendrų skolos vertybinių popierių 
emisiją, kuri būtų finansuojama iš naujų 
Sąjungos nuosavų išteklių. Šios 
papildomos lėšos Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/10461a (toliau – 
Finansinis reglamentas) tikslais turėtų 
būti laikomos išorės asignuotosiomis 
pajamomis ir atitikti šį reglamentą 
atitinkamų valstybių narių naudai;
______________
1a 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18d) siekiant užtikrinti veiksmingas 
paskatas valstybėms narėms imtis į rinkinį 
įtrauktų reformų ir investicijų ir jas 
įgyvendinti, tikslinga nustatyti didžiausią 
finansinį įnašą, kurį joms galima skirti 
pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę kiekvienu paskirstymo etapu ir 
pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas. 
Tas didžiausias įnašas turėtų būti 
apskaičiuojamas remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi ir 
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atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
18 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18e) valstybė narė, norinti gauti 
paramą pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, kartu su savo nacionaline 
reformų programa atskirame priede arba 
pagal specialų Komisijos patvirtintą 
tvarkaraštį turėtų pateikti Komisijai 
tinkamai argumentuotą ir pagrįstą 
pasiūlymą dėl rinkinio. Pasiūlyme turėtų 
būti išsamiai išdėstytos rinkinio 
įgyvendinimo priemonės, be kita ko, 
tikslai ir tarpiniai tikslai, ir tikėtinas 
rinkinio poveikis konvergencijai bei 
konkurencingumui. Į pasiūlymą taip pat 
turėtų būti įtrauktas paaiškinimas dėl 
siūlomo rinkinio suderinamumo su 
strateginėmis gairėmis, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl 
euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės valdymo sistemos, kaip siūloma 
COM(2019)0354]1a ir su Europos 
semestro kontekste nustatytais uždaviniais 
ir prioritetais, arba, kai taikytina, 
makroekonominio koregavimo programų 
kontekste priimtomis atitinkamomis 
priemonėmis, taip pat su kitais su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu susijusiais 
veiksmais. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą;

___________ 
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1a OL C , , p. .

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
18 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18f) Komisija turėtų įvertinti pasiūlymą 
dėl rinkinio, kurį valstybė narė pateikė 
glaudžiai bendradarbiaudama su ta 
valstybe nare, remdamasi aiškiai 
apibrėžtais veiksmingumo, efektyvumo, 
suderinamumo ir aktualumo kriterijais. 
Šio reglamento priede turėtų būti 
pateiktos tinkamos gairės, kurios sudarytų 
pagrindą Komisijai skaidriai ir teisingai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl rinkinių ir nustatyti 
finansinį įnašą. Siekiant skaidrumo ir 
efektyvumo, tuo tikslu turėtų būti 
nustatyta pasiūlymams dėl rinkinių 
vertinti skirta reitingų sistema;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
18 g konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18g) siekiant prisidėti rengiant 
kokybiškus pasiūlymus dėl rinkinių ir 
padėti Komisijai vertinti tuos valstybių 
narių pateiktus pasiūlymus dėl rinkinių 
bei jų realizavimo mastą, reikėtų numatyti 
tarpusavio konsultacijas ir ekspertų 
patarimus;

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
18 h konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18h) siekiant paprastumo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Jeigu rinkinys 
atitinka šio reglamento I priede nustatytus 
kriterijus, valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turėtų būti lygi 
numatytų visų pasiūlymo dėl rinkinio 
išlaidų sumai atėmus nacionalinio bendro 
finansavimo sumą arba didžiausio 
finansinio įnašo, pridėjus, kai aktualu, 
didžiausio finansinio įnašo papildomą 
sumą, bendrai sumai;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
18 i konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18i) siekiant užtikrinti, kad 
nacionalinio bendro finansavimo norma 
būtų moduliuojama skaidriai ir 
nuspėjamai, valstybė narė, kuri patiria 
didelį ekonomikos nuosmukį, kaip 
nurodyta Tarybos reglamento 
(EB) 1467/971a 2 straipsnio 2 dalyje, 
turėtų turėti galimybę pateikti tinkamai 
pagrįstą prašymą perpus sumažinti 
bendro finansavimo normą; 

_______________
1a 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito 
procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir 
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paaiškinimo (OL L 209, 1997 8 2, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
18 j konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18j) esant objektyvioms aplinkybėms, 
įskaitant išskirtines aplinkybes, kurios 
susidaro nepaprastosios padėties, 
darančios poveikį konkrečiai valstybei 
narei arba visai Sąjungai, atveju, 
reikalingas valstybės narės reagavimo į 
nelaimę planas arba jos atsparumas 
atlaikyti didelio masto sukrėtimus arba 
didelį ekonomikos nuosmukį, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl euro zonos 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtos biudžeto priemonės valdymo 
sistemos, kaip siūloma COM(2019)0354], 
kurį valstybė narė patiria, kai tikslų ir 
tarpinių tikslų, dėl kurių susitarta, 
nebeįmanoma iš dalies arba visiškai 
pasiekti, valstybė narė gali paprašyti 
pakeisti rinkinį. Komisija turėtų įvertinti 
argumentuotą prašymą ir, kai tinkama, 
per keturis mėnesius priimti naują 
sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
18 k konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18k) siekiant priemonės finansų 
valdymo veiksmingumo ir paprastumo, 
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Sąjungos finansinė parama rinkiniams 
turėtų būti teikiama kaip finansavimas, 
grindžiamas pasiektais rezultatais, 
įvertintais atsižvelgiant į tarpinius ir 
galutinius tikslus, nurodytus 
patvirtintuose rinkiniuose;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
18 l konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18l) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimų, 
lėšų mokėjimo sustabdymo, panaikinimo 
ir lėšų susigrąžinimo. Mokėjimai turėtų 
būti grindžiami Komisijos pateiktu 
teigiamu valstybės narės rinkinio 
įgyvendinimo įvertinimu. Finansinio 
įnašo mokėjimo sustabdymas ir 
panaikinimas turėtų būti įmanomas, jei 
valstybė narė tinkamai neįgyvendino 
reformų įsipareigojimų;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
18 m konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18m) kad būtų galima užtikrinti 
veiksmingą įgyvendinimo stebėseną, 
valstybės narės per Europos semestrą 
turėtų reguliariai teikti ataskaitas dėl 
pažangos, padarytos realizuojant rinkinį, 
ir turėtų naudoti nacionalines reformų 
programas kaip priemonę teikti ataskaitas 
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dėl rinkinių įgyvendinimo pažangos. 
Makroekonominio koregavimo programą 
įgyvendinančios valstybės narės turėtų 
teikti atitinkamas ataskaitas dėl rinkinių 
tame kontekste;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
18 n konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18n) siekiant skaidrumo, Komisija 
turėtų informuoti Europos Parlamentą ir 
Tarybą apie patvirtintus rinkinius ir 
prireikus vykdyti komunikacijos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kalbant apie reformų įgyvendinimo 
priemonę, būtina nustatyti, kokių rūšių 
reformoms turėtų būti teikiama finansinė 
parama. Siekiant užtikrinti jų indėlį 
įgyvendinant Programos tikslus, 
reikalavimus atitinkančiomis reformomis 
turėtų būti laikomos tos reformos, 
kuriomis sprendžiamos problemos, 
nustatytos per Europos ekonominės 
politikos koordinavimo semestrą, įskaitant 
problemas, kurias pasiūlyta spręsti 
konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose;

(19) kalbant apie konvergencijos ir 
reformų priemonę, būtina nustatyti, kokių 
rūšių reformoms turėtų būti teikiama 
finansinė parama. Siekiant užtikrinti jų 
indėlį įgyvendinant Programos tikslus, 
reikalavimus atitinkančiomis reformomis 
turėtų būti siekiama spręsti problemas ir 
laikytis prioritetų, nustatytų per Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestrą, įgyvendinant makroekonominio 
koregavimo programas, kurios susijusios 
su pasirengimu prisijungti prie euro zonos 
arba Sąjungos teisės įgyvendinimu;

Or. en
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) galimybė naudotis konvergencijos 
ir reformų priemone turėtų būti suteikta 
valstybėms narėms, kurių valiuta nėra 
euro, kurios ėmėsi konkrečių veiksmų 
prisijungti prie euro zonos, ir kurios nėra 
informavusios Komisijos apie ketinimą 
dalyvauti įgyvendinant konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę. Šiuo tikslu konkretūs veiksmai 
turėtų būti atitinkamos valstybės narės 
vyriausybės oficialus raštas Komisijai, 
kuriame aiškiai išdėstomas valstybės 
narės įsipareigojimas per pagrįstą 
nustatytą laikotarpį prisijungti prie euro 
zonos ir pateikiamas po konsultacijų su 
Komisija parengtas įtikinamas konkrečių 
pasirengimo sėkmingai dalyvauti euro 
zonoje priemonių, įskaitant veiksmus, 
kuriais nacionalinės teisės aktai visiškai 
suderinami su Sąjungos teisėje (įskaitant 
bankų sąjungą) nustatytais reikalavimais, 
įgyvendinimo planas, kuriame nurodyti 
konkretūs įgyvendinimo terminai. Jei 
valstybė narė nesiėmė konkrečių veiksmų 
prisijungti prie euro zonos ir neinformavo 
Komisijos apie ketinimą dalyvauti 
įgyvendinant konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, finansinis įnašas bus perskirtas 
kitai valstybei narei, kuri dalyvauja 
konvergencijos ir reformų priemonėje;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti valstybėms 
narėms prasmingų paskatų įgyvendinti 
struktūrines reformas, tikslinga nustatyti 
didžiausią finansinį įnašą, numatytą joms 
pagal priemonę kiekvienam paskirstymo 
etapui ir pagal kiekvieną kvietimą teikti 
paraiškas. Didžiausio įnašo dydis turėtų 
būti apskaičiuojamas remiantis valstybių 
narių gyventojų skaičiumi. Siekiant 
užtikrinti, kad finansinės paskatos būtų 
paskirstytos per visą Programos taikymo 
laikotarpį, lėšos valstybėms narėms turėtų 
būti skiriamos etapais. Pirmuoju 
dvidešimties mėnesių trukmės etapu 
valstybėms narėms turėtų būti galima skirti 
pusę (11 000 000 000 EUR) bendro 
reformų įgyvendinimo priemonės 
finansinio paketo ir per šį laikotarpį, 
pateikusios pasiūlymus dėl reformų 
įsipareigojimų, jos galėtų gauti didžiausią 
joms nustatytą išmoką;

(20) siekiant užtikrinti veiksmingą 
paskatą valstybėms narėms imtis 
struktūrinių reformų ir jas įgyvendinti, 
tikslinga nustatyti didžiausią finansinį 
įnašą, numatytą joms pagal konvergencijos 
ir reformų priemonę kiekvienam 
paskirstymo etapui ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas. Tas didžiausias 
įnašas turėtų būti apskaičiuojamas 
remiantis valstybių narių gyventojų 
skaičiumi ir atvirkštiniu bendruoju vidaus 
produktu (BVP) vienam gyventojui. 
Siekiant užtikrinti, kad finansinė parama 
būtų paskirstyta per visą Programos 
taikymo laikotarpį, lėšos valstybėms 
narėms turėtų būti skiriamos etapais. Per 
du etapus iš eilės, kurių kiekvienas trunka 
36 mėnesius, kiekviename etape 
valstybėms narėms turėtų būti galima skirti 
50 proc. konvergencijos ir reformų 
priemonės bendro finansinio paketo, taigi 
jos, pateikdamos sėkmingus pasiūlymus 
dėl reformų įsipareigojimų, galėtų gauti 
ne daugiau nei joms skirtas didžiausias 
asignavimas. Paskutiniame etape 
Komisija turėtų nustatyti periodiškai 
skelbiamų kvietimų teikti paraiškas 
sistemą, kad paskirstytų likusias 
konvergencijos ir reformų priemonės 
bendro finansinio paketo sumas, įskaitant 
ankstesniuose dviejuose etapuose 
nepanaudotas sumas. Komisija turėtų 
priimti ir paskelbti orientacinį kvietimų 
teikti paraiškas, kuriuos ketinama skelbti, 
kalendorių, suderintą su Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestro kalendoriumi, ir kiekviename 
kvietime nurodyti bendro paketo likutį, 
kurį galima panaudoti pagal tą kvietimą;

Or. en

Pakeitimas 33
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant skaidrumo ir efektyvumo, 
vėlesniu etapu, trunkančiu iki Programos 
pabaigos, Komisija turėtų nustatyti 
periodiškai skelbiamų kvietimų teikti 
paraiškas sistemą, kad paskirstytų likusią 
pusę bendro priemonės finansinio paketo 
(11 000 000 000 EUR) kartu su 
ankstesniame etape nepanaudotomis 
lėšomis. Šiuo tikslu turėtų būti rengiamos 
paprastos procedūros. Pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas visos valstybės 
narės turėtų būti kviečiamos vienu metu 
pateikti reformų pasiūlymus ir remiantis 
jų reformų pasiūlymais joms galėtų būti 
skirtas didžiausias joms numatytas 
finansinis įnašas. Siekiant skaidrumo, 
pirmasis antruoju etapu Komisijos 
skelbiamas kvietimas teikti paraiškas 
turėtų būti dėl sumos, atitinkančios 
likusią bendro priemonės finansinio 
paketo dalį (11 000 000 000 EUR). 
Komisija tolesnius kvietimus teikti 
paraiškas turėtų skelbti tik tuo atveju, jei 
bendras finansinis paketas nebus visiškai 
panaudotas. Komisija turėtų priimti ir 
paskelbti orientacinį tolesnių kvietimų 
teikti paraiškas, kuriuos ketinama skelbti, 
kalendorių ir kiekviename kvietime 
nurodyti bendro paketo likutį, kurį galima 
panaudoti pagal tą kvietimą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl reformų įsipareigojimų ir jų 

(22) būtina nustatyti valstybių narių 
pasiūlymų dėl reformų įsipareigojimų ir jų 
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turinio pateikimo procesą. Siekiant 
užtikrinti procedūrų spartą, valstybė narė 
pasiūlymą dėl reformų įsipareigojimų 
turėtų pateikti kartu su savo nacionaline 
reformų programa, tačiau atskirame 
priede, kuris taip pat gali būti pateikiamas 
kitu laiku. Nors dalyvavimas Programoje 
yra savanoriškas, valstybės narės, kurioms 
būdingas perviršinis disbalansas, turėtų 
būti ypač skatinamos pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę teikti pasiūlymus 
dėl reformų, kuriomis sprendžiamos 
perviršinį disbalansą lėmusios problemos;

turinio pateikimo procesą. Siekiant 
užtikrinti procedūrų spartą, paramą 
norinčios gauti valstybės narės 
argumentuotą ir pagrįstą pasiūlymą 
Komisijai turėtų pateikti kartu su savo 
nacionaline reformų programa atskirame 
priede arba pagal atskirą Komisijos 
patvirtintą tvarkaraštį. Nors dalyvavimas 
Programoje yra savanoriškas, valstybės 
narės, kurioms būdingas perviršinis 
disbalansas, arba euro zonai 
nepriklausančios valstybės narės, kuriose 
struktūrinė plėtra smarkiai vėluoja, turėtų 
būti ypač skatinamos pagal konvergencijos 
ir reformų priemonę teikti pasiūlymus dėl 
reformų, kuriomis sprendžiamos perviršinį 
disbalansą lėmusios problemos;

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekdamos užtikrinti atsakomybę už 
aktualias reformas ir orientavimąsi į jas, 
valstybės narės turėtų nustatyti reformų 
įsipareigojimus atsižvelgdamos į 
problemas, nustatytas per Europos 
semestrą (įskaitant konkrečioms šalims 
skirtose rekomendacijose nustatytas 
problemas), ir pasiūlyti išsamų jų 
įgyvendinimo priemonių rinkinį, kuriame 
turėtų būti numatytos atitinkamos tarpinės 
reikšmės ir siektinos reikšmės bei 
įgyvendinimo tvarkaraštis ne ilgesniam 
kaip trejų metų laikotarpiui. Viso proceso 
metu reikėtų numatyti ir užtikrinti glaudų 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą;

(23) siekdamos užtikrinti atsakomybę už 
aktualias reformas ir orientavimąsi į jas, 
valstybės narės turėtų nustatyti reformų 
įsipareigojimus atsižvelgdamos į 
problemas, nustatytas per Europos 
semestrą (įskaitant konkrečioms šalims 
skirtose rekomendacijose nustatytas 
problemas), arba, kai taikytina, 
makroekonominio koregavimo programų 
kontekste priimtose atitinkamose 
priemonėse arba su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu susijusiose priemonėse, ir 
pasiūlyti išsamų jų įgyvendinimo 
priemonių rinkinį, kuriame turėtų būti 
numatyti atitinkami tarpiniai ir galutiniai 
tikslai bei įgyvendinimo tvarkaraštis ne 
ilgesniam kaip septynerių metų 
laikotarpiui. Viso proceso metu reikėtų 
numatyti ir užtikrinti glaudų Komisijos ir 
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valstybių narių bendradarbiavimą;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytų įsipareigojimų dėl reformų 
pobūdį ir svarbą ir nustatyti sumą, kuri bus 
skiriama remiantis skaidriais kriterijais. 
Šiuo tikslu ji turėtų atsižvelgti į valstybių 
narių pateiktus esminius elementus ir 
įvertinti, ar valstybių narių pasiūlytais 
įsipareigojimais dėl reformų tikimasi 
veiksmingai išspręsti problemas, 
nustatytas per Europos semestrą, ar 
įsipareigojimai sudaro išsamų reformų 
priemonių rinkinį, ar jais tikimasi 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir padidinti ekonomikos 
atsparumą ir ar juos įgyvendinus 
valstybėje narėje tikimasi ilgalaikio 
poveikio, kai tinkama, stiprinant 
institucinius ir administracinius 
atitinkamos valstybės narės gebėjimus. Be 
to, Komisija turėtų įvertinti, ar tikimasi, 
kad valstybių narių siūloma vidaus tvarka, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius, 
užtikrins veiksmingą reformų 
įsipareigojimų įgyvendinimą per ne ilgesnį 
kaip trejų metų laikotarpį;

(24) Komisija turėtų įvertinti valstybių 
narių pasiūlytus įsipareigojimus dėl 
reformų ir nustatyti sumą, kuri bus 
skiriama remiantis skaidriais 
veiksmingumo, efektyvumo, 
suderinamumo ir aktualumo kriterijais. 
Šiuo tikslu ji turėtų atsižvelgti į valstybių 
narių pateiktus esminius elementus ir 
įvertinti, ar valstybių narių pasiūlytais 
įsipareigojimais dėl reformų tikimasi 
prisidėti prie pasirengimo prisijungti prie 
euro zonos ir ar jų grynasis poveikis 
susijusiai valstybei narei bus teigiamas ir 
ilgalaikis, ar įsipareigojimais dėl reformų 
siekiama Programos tikslų ir ar 
atsižvelgiama į kitas papildomas 
priemones, ar jie turės ilgalaikį 
ekonominį, socialinį ir tam tikrais atvejais 
aplinkosauginį poveikį susijusioms 
valstybėms narėms, įskaitant Europos 
semestro socialinių rodiklių suvestinę 
(pagrindinius ir pagalbinius rodiklius) ir 
Europos socialinių teisių ramsčio 
socialinių rodiklių suvestinę. Komisija 
taip pat turėtų įvertinti papildomų 
priemonių, kuriomis siekiama sušvelninti 
nustatytą neigiamą aplinkosauginį, 
ekonominį ir socialinį poveikį, 
veiksmingumą, įvertinti, ar susijusių 
valstybių narių siūloma tvarka, įskaitant 
siūlomus tarpinius ir galutinius tikslus bei 
susijusius rodiklius, užtikrins veiksmingą 
reformų įsipareigojimų įgyvendinimą, ir ar 
per įgyvendinimo laikotarpį tikimasi 
veiksmingai prisidėti prie valstybės narės 
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konvergencijos ir padidinti sanglaudą; 

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) siekiant prisidėti rengiant 
kokybiškus pasiūlymus ir padėti Komisijai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų ir 
vertinti jų įgyvendinimo mastą, reikėtų 
numatyti tarpusavio konsultacijas ir 
ekspertų patarimus. Be to, Europos 
semestro klausimus sprendžiantis Tarybos 
ekonominės politikos komitetas turėtų 
turėti galimybę, prireikus, pasikonsultavęs 
su atitinkamais Sutartyje numatytais 
komitetais, pateikti nuomonę dėl valstybių 
narių pateiktų pasiūlymų dėl reformų 
įsipareigojimų. Siekiant supaprastinimo, 
valstybių narių reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitos turėtų 
būti teikiamos per Europos semestrą;

(26) siekiant prisidėti rengiant 
kokybiškus pasiūlymus ir padėti Komisijai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų ir 
vertinti jų įgyvendinimo mastą, reikėtų 
numatyti tarpusavio konsultacijas ir 
ekspertų patarimus. Siekiant paprastumo, 
valstybių narių reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitos turėtų 
būti teikiamos per Europos semestrą;

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant supaprastinimo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti bendra didžiausia orientacinė 
suma, jei valstybės narės siūlomi reformų 
įsipareigojimai visiškai atitinka vertinimo 
kriterijus, arba turėtų sudaryti pusę 

(27) siekiant paprastumo, finansinis 
įnašas turėtų būti nustatomas pagal 
paprastus kriterijus. Finansinis įnašas 
turėtų būti bendra didžiausia orientacinė 
suma, jei valstybės narės siūlomi reformų 
įsipareigojimai atitinka vertinimo 
kriterijus. Valstybei narei neturėtų būti 
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didžiausios orientacinės sumos, jei 
valstybės narės siūlomais reformų 
įsipareigojimais į šiuos kriterijus 
atsižvelgiama tik patenkinamai. Valstybei 
narei neturėtų būti skiriamas finansinis 
įnašas, jei pasiūlyme dėl reformų 
įsipareigojimų nėra patenkinamai 
atsižvelgiama į vertinimo kriterijus;

skiriamas finansinis įnašas, jei pasiūlymas 
dėl reformų įsipareigojimų neatitinka 
vertinimo kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti reformų 
įsipareigojimų stabilumą, valstybei narei 
turėtų būti suteikta galimybė per vienerių 
metų laikotarpį iš dalies pakeisti reformų 
įsipareigojimus, kai tokie veiksmai 
pateisinami objektyviomis aplinkybėmis;

(28) esant objektyvioms aplinkybėms, 
įskaitant išskirtines aplinkybes, kurios 
susidaro nepaprastosios padėties, 
darančios poveikį konkrečiai valstybei 
narei arba visai Sąjungai, atveju, kai 
reikalingas valstybės narės reagavimo į 
nelaimę planas arba jos atsparumas 
atlaikyti didelio masto sukrėtimus ir kai 
tikslų ir tarpinių tikslų, dėl kurių 
susitarta, nebeįmanoma iš dalies arba 
visiškai pasiekti, valstybė narė gali 
pateikti pagrįstą prašymą pakeisti 
sprendimą dėl reformų įsipareigojimų. 
Komisija turėtų įvertinti argumentuotą 
prašymą ir, kai tinkama, per keturis 
mėnesius priimti naują sprendimą;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) kad būtų vykdoma veiksminga 
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įgyvendinimo stebėsena, valstybės narės 
turėtų reguliariai pagal Europos semestro 
procesą teikti pažangos įgyvendinant 
reformų įsipareigojimus ataskaitas. 
Koregavimo programą įgyvendinančios 
valstybės narės turėtų teikti atitinkamas 
ataskaitas dėl reformų įsipareigojimų 
tame kontekste;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) kalbant apie techninės paramos 
priemonę, valstybės narės panaudoja vis 
daugiau techninės paramos pagal SRRP, 
viršydamos pradinius lūkesčius. Beveik 
visos valstybės narės prašė SRRP 
teikiamos paramos, ir prašymai pateikti dėl 
visų politikos sričių, kurioms taikoma ši 
programa. Dėl šios priežasties turėtų būti 
išlaikytos pagrindinės SRRP ypatybės, 
įskaitant veiksmus, tinkamus finansuoti 
pagal techninės paramos priemonę;

(32) kalbant apie techninės paramos 
priemonę, valstybės narės panaudoja vis 
daugiau techninės paramos pagal SRRP, 
viršydamos pradinius lūkesčius. Beveik 
visos valstybės narės prašė SRRP 
teikiamos paramos, ir prašymai pateikti dėl 
visų politikos sričių, kurioms taikoma ši 
programa. Dėl šios priežasties turėtų būti 
išlaikytos pagrindinės SRRP ypatybės, 
įskaitant veiksmus, tinkamus finansuoti 
pagal techninės paramos priemonę, o 
priemonės vykdymas turėtų būti dar 
labiau skatinamas ir propaguojamas, ypač 
didelius paramos poreikius turinčiose 
valstybėse narėse;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pagal Programos techninės paramos 
priemonę toliau turėtų būti remiamas 

(33) pagal Programos techninės paramos 
priemonę toliau turėtų būti remiamas 
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valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ekonomikos valdymo procesų 
arba su Sąjungos teisės įgyvendinimu 
susijusių veiksmų kontekste vykdomų 
reformų ir su ekonominio koregavimo 
programomis susijusių reformų 
įgyvendinimas. Pagal ją taip pat turėtų būti 
teikiama techninė parama rengiant ir 
įgyvendinant reformas, kurių reikia imtis 
pagal kitas Programos priemones;

valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, su ekonomikos valdymo procesų 
arba Sąjungos teisės įgyvendinimu 
susijusių veiksmų kontekste vykdomų 
reformų, taip pat atsigavimo po krizės 
reformų ir reformų, kuriomis siekiama 
didinti Sąjungos konkurencingumą, kurti 
darbo vietas, didinti našumą, skatinti 
tvarias investicijas į realiąją ekonomiką, 
stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą Sąjungoje, kuri padėtų 
valstybėms narėms, kurios ėmėsi 
konkrečių veiksmų siekdamos prisijungti 
prie euro zonos, įgyvendinimas. Pagal ją 
taip pat turėtų būti teikiama techninė 
parama su ekonominio koregavimo 
programų įgyvendinimu susijusioms 
reformoms ir rengiant ir įgyvendinant 
reformas, kurių reikia imtis pagal kitas 
Programos priemones;

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) atsižvelgiant į pagal SRRP jau 
galiojančias taisykles ir praktiką, turėtų 
būti nustatytas nesudėtingas techninės 
paramos prašymų pateikimo procesas. 
Turėtų būti nustatytas reikalavimas laikytis 
visa apimančio vienodo požiūrio principo, 
patikimo finansų valdymo ir skaidrumo, 
valstybių narių pateiktų prašymų 
nagrinėjimo atitinkamų kriterijų. Šiais 
kriterijais turėtų būti atsižvelgiama į 
problemų skubumą, rimtumą ir mastą, taip 
pat į paramos poreikius, nustatytus 
atitinkamose politikos srityse, kuriose 
numatoma teikti techninę paramą;

(34) atsižvelgiant į pagal SRRP jau 
galiojančias taisykles ir praktiką, turėtų 
būti nustatytas nesudėtingas techninės 
paramos prašymų pateikimo procesas. 
Paramą norinčios gauti valstybės narės 
turėtų pateikti prašymą Komisijai pagal 
atskirą jos nustatytą tvarkaraštį. Turėtų 
būti nustatytas reikalavimas laikytis visa 
apimančio vienodo požiūrio principo, 
patikimo finansų valdymo ir skaidrumo, 
valstybių narių pateiktų prašymų 
nagrinėjimo atitinkamų kriterijų. Šiais 
kriterijais turėtų būti atsižvelgiama į 
problemų skubumą, rimtumą ir mastą, taip 
pat į paramos poreikius, nustatytus 
atitinkamose politikos srityse, kuriose 
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numatoma teikti techninę paramą;

Or. en

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos įgyvendinimo teisės 
aktų pavidalu. Atsižvelgiant į valstybių 
narių pastangų vykdant ir įgyvendinant 
reformas rėmimo svarbą, būtina leisti, kad 
dotacijų bendro finansavimo norma siektų 
iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. 
Kad būtų galima greitai suteikti techninę 
paramą skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių, skirtų 
ribotam laikotarpiui, priėmimo. Šiuo tikslu 
tam tikra techninės paramos priemonės 
darbo programos biudžeto dalis turėtų būti 
skirta specialioms priemonėms;

(37) turėtų būti išdėstytos techninės 
paramos priemonės įgyvendinimo 
nuostatos, visų pirma valdymo būdai, 
techninės paramos priemonių finansavimo 
formos ir darbo programų turinys, ir jos 
turėtų būti priimtos deleguotųjų aktų 
pavidalu. Atsižvelgiant į valstybių narių 
pastangų vykdant ir įgyvendinant reformas 
rėmimo svarbą, būtina leisti, kad dotacijų 
bendro finansavimo norma siektų iki 
100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Kad 
būtų galima greitai suteikti techninę 
paramą skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių, skirtų 
ribotam laikotarpiui, priėmimo. Šiuo tikslu 
tam tikra techninės paramos priemonės 
darbo programos biudžeto dalis turėtų būti 
skirta specialioms priemonėms; 

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) siekiant nustatyti investicijų 
rinkinių, reformų įsipareigojimų, valdymo 
formų, techninių pagalbos priemonių 
finansavimo, darbo programų turinio 
nuostatas, įgaliojimai priimti aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
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(SESV) 290 straipsnį turėtų būti deleguoti 
Komisijai. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais. 
Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pat metu, kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais veiksmais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) konvergencijos priemone turėtų 
būti siekiama teikti tiek finansinę, tiek 
techninę paramą valstybėms narėms (be 
pagal kitas dvi Programos priemones jau 
teikiamos paramos), kurių valiuta nėra 
euro ir kurios ėmėsi akivaizdžių veiksmų, 
kad per nustatytą laikotarpį įsivestų 
bendrą valiutą, siekiant padėti joms 
pasirengti narystei euro zonoje. Šiuo 
tikslu akivaizdūs veiksmai turėtų būti 
atitinkamos valstybės narės vyriausybės 
oficialus raštas Komisijai, kuriame aiškiai 
išdėstomas valstybės narės įsipareigojimas 
per pagrįstą nustatytą laikotarpį 
prisijungti prie euro zonos ir pateikiamas 
po konsultacijų su Komisija parengtas 
įtikinamas konkrečių pasirengimo 
sėkmingai dalyvauti euro zonoje 

Išbraukta.
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priemonių, įskaitant veiksmus, kuriais 
nacionalinės teisės aktai visiškai 
suderinami su Sąjungos teisėje (įskaitant 
bankų sąjungą) nustatytais reikalavimais, 
įgyvendinimo planas, kuriame nurodyti 
konkretūs įgyvendinimo terminai;

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) priemonę turėtų sudaryti du 
skirtingi komponentai, kuriais turėtų būti 
siekiama suteikti didesnes finansines 
paskatas valstybėms narėms, kurios, 
siekdamos prisijungti prie euro zonos, 
pradeda ir užbaigia atitinkamas 
struktūrines reformas, taip pat turėtų būti 
siekiama pasiūlyti papildomą ir tikslinę 
techninę paramą tokioms reformoms 
rengti ir įgyvendinti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant nuoseklumo ir 
supaprastinimo, pagal konvergencijos 
priemonę teikiamos finansinės ir 
techninės paramos komponentams turėtų 
būti taikomos tos pačios taisyklės ir 
įgyvendinimo procesas kaip ir kitoms 
pagal Programą numatytoms 
priemonėms. Todėl atitinkamos nuostatos, 
susijusios su reformų įgyvendinimo 

Išbraukta.
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priemone ir techninės paramos priemone 
pagal Programą, taip pat turėtų būti 
taikomos atitinkamiems konvergencijos 
priemonės komponentams, juos papildant 
tam tikromis konkrečiomis taisyklėmis;

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kalbant apie finansavimo 
reikalavimus atitinkančias reformas ir 
veiksmus, turėtų būti priimtos tam tikros 
papildomos taisyklės, kaip nustatyti 
didžiausią orientacinį asignavimą, ir dėl 
pasiūlymų dėl reformų įsipareigojimų, 
techninės paramos prašymų ir susijusio 
vertinimo proceso. Visų pirma, pagal 
konvergencijos priemonės finansinės 
paramos komponentą reikalavimus 
atitinkančioms valstybėms narėms turėtų 
būti galima skirti papildomą finansinę 
paramą, viršijančią finansinį įnašą, 
skirtiną pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę, už papildomas atitinkamos 
valstybės narės vykdomas reformas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, Programą 
reikia vertinti remiantis informacija, 

(43) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 punktais, pagal šią 
Programą įgyvendinamą priemonę reikia 
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surinkta taikant konkrečius stebėjimo 
reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg 
didelio reglamentavimo ir administracinės 
naštos, visų pirma tenkančios valstybėms 
narėms. Prireikus šie reikalavimai turėtų 
apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali 
būti remiamasi vertinant Programos 
poveikį vietoje;

vertinti remiantis informacija, surinkta 
taikant konkrečius stebėjimo reikalavimus, 
kartu išvengiant pernelyg didelio 
reglamentavimo ir administracinės naštos, 
visų pirma tenkančios valstybėms narėms. 
Prireikus šie reikalavimai turėtų apimti 
išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti 
remiamasi vertinant Programos poveikį 
vietoje;

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami Programos tikslai, ar 
veiksmingai naudojami jos ištekliai ir 
kokia jos pridėtinė vertė. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis Programos poveikis;

(44) turėtų būti atliktas nepriklausomas 
laikotarpio vidurio vertinimas, kaip 
įgyvendinami Programos tikslai, ar 
veiksmingai naudojamos jos priemonės ir 
ištekliai ir kokia jos pridėtinė vertė. Be to, 
ex post nepriklausomame vertinime turėtų 
būti vertinamas ilgalaikis Programos 
poveikis;

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) reikėtų nustatyti reformų 
įsipareigojimus, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, nustatyti joms iš 
Programos biudžeto skiriamą finansinį 
įnašą ir darbo programas techninei paramai 
įgyvendinti. Siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 

(45) reikėtų nustatyti reformų ir 
investicijų rinkinius ir reformų 
įsipareigojimus, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybės narės, nustatyti joms iš 
Programos biudžeto skiriamą finansinį 
įnašą ir darbo programas techninei paramai 
įgyvendinti. Siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
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įgaliojimai. Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Reformų 
rėmimo programa (toliau – Programa).

Šiuo reglamentu nustatoma Reformų ir 
investicijų rėmimo programa (toliau – 
Programa). Ją sudaro konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemonė, konvergencijos ir reformų 
priemonė ir techninės paramos priemonė.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jame nustatomi Programos tikslai, 2021–
2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo 
formos ir tokio finansavimo teikimo 
taisyklės.

Jame nustatomi Programos priemonių 
tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos 
finansavimo formos ir tokio finansavimo 
teikimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos semestras yra visos 
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Sąjungos ekonominės politikos 
koordinavimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. strateginės gairės yra euro zonos 
reformų ir investicijų prioritetų 
strateginės gairės, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės valdymo sistemos, kaip siūloma 
COM(2019)0354], 4 straipsnio 1 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. struktūrinės reformos yra 
reformos, kurios:
i) yra susijusios su Sutarties tikslų 
įgyvendinimu; arba
ii) kuriomis siekiama spręsti ekonominius, 
aplinkos ir socialinius uždavinius, kad 
būtų stiprinama sanglauda, konvergencija 
ir mažinami regioniniai skirtumai pagal 
SESV 174 straipsnį; arba
iii) kuriomis remiamos tvarios ir įtraukios 
viešosios investicijos, suderintos su 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslais ir Europos socialinių teisių 
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ramsčiu.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. reikalavimus atitinkanti valstybė 
narė – pagal konvergencijos priemonę tai 
yra valstybė narė, kurios valiuta nėra euro 
ir kuri, rengdamasi prisijungti prie euro 
zonos, ėmėsi akivaizdžių veiksmų, kad per 
nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą 
valiutą. Akivaizdūs veiksmai yra 
atitinkamos valstybės narės vyriausybės 
oficialus raštas Komisijai, kuriame aiškiai 
išdėstomas valstybės narės įsipareigojimas 
per pagrįstą nustatytą laikotarpį 
prisijungti prie euro zonos ir pateikiamas 
po konsultacijų su Komisija parengtas 
įtikinamas konkrečių pasirengimo 
sėkmingai dalyvauti euro zonoje 
priemonių, įskaitant veiksmus, kuriais 
nacionalinės teisės aktai visiškai 
suderinami su Sąjungos teisėje (įskaitant 
bankų sąjungą) nustatytais reikalavimais, 
įgyvendinimo planas, kuriame nurodyti 
konkretūs įgyvendinimo terminai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reformų įgyvendinimo priemonė; a) konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemonė;
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Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) konvergencijos ir reformų 
priemonė ir

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Techninės paramos priemonė ir b) Techninės paramos priemonė;

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) konvergencijos priemonė narystei 
euro zonoje pasirengti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos -a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) skatinti Sąjungos ekonominę, 
socialinę ir teritorinę sanglaudą ir remti 
valstybių narių pastangas joms siekiant 
pagerinti savo administracinius gebėjimus 
įgyvendinant Sąjungos teisę ir siekiant 
politikos tikslų ir prisidėti prie Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimų vykdymo 
siekiant Paryžiaus susitarimo, Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi ir Europos 
socialinių teisių ramsčio tikslų;

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti spręsti nacionalinių reformų 
struktūrinio pobūdžio problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
taip prisidedant prie sanglaudos, 
konkurencingumo, našumo, augimo ir 
užimtumo didinimo, ir

a) padėti spręsti nacionalinių reformų 
struktūrinio pobūdžio problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
taip prisidedant prie sanglaudos, 
konkurencingumo, našumo, socialinės 
įtraukties, ekonomikos augimo ir 
užimtumo didinimo,

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 

b) padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
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socialiniams sektoriams kylančiomis 
problemomis.

socialiniams sektoriams kylančiomis 
problemomis; ir

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prisidėti prie valstybių narių 
ekonominio, administracinio, institucinio 
ir socialinio atsparumo didinimo ištikus 
didelio masto sukrėtimams ir prie 
atsigavimo po krizės Sąjungos ir 
nacionaliniu lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kiek tai susiję su reformų 
įgyvendinimo priemone, pagal Programą 
valstybėms narėms teikiamos finansinės 
paskatos, kad būtų pasiektos struktūrinių 
reformų tarpinės ir siektinos reikšmės, 
nustatytos valstybių narių prisiimtuose ir 
su Komisija sutartuose reformų 
įsipareigojimuose;

a) kiek tai susiję su konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemone, pagal Programą teikiama 
finansinė parama, kad būtų pasiekti 
reformų ir investicijų tarpiniai ir galutiniai 
tikslai, nustatyti reformų ir investicijų 
rinkiniuose;

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kiek tai susiję su konvergencijos ir 
reformų priemone, pagal Programą 
valstybėms narėms teikiama finansinė 
parama, kad būtų pasiekti struktūrinių 
reformų tarpiniai ir galutiniai tikslai, 
nustatyti valstybių narių prisiimtuose ir su 
Komisija suderintuose reformų 
įsipareigojimuose, kurie taip pat svarbūs 
joms rengiantis prisijungti prie euro 
zonos, taip pat siekiant paskatinti euro dar 
neįsivedusių valstybių narių 
konvergenciją euro zonos link, ir padėti 
teikti finansinę paramą sprendžiant 
nacionalines struktūrinio pobūdžio 
reformų problemas, sykiu skatinant 
atsparias ekonomines ir socialines 
struktūras;

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiek tai susiję su techninės paramos 
priemone, pagal Programą remiamos 
nacionalinių valdžios institucijų pastangos 
gerinti savo administracinius gebėjimus 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerąja patirtimi, taikant 
tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau ir veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius;

b) kiek tai susiję su techninės paramos 
priemone, pagal Programą remiamos 
nacionalinių valdžios institucijų pastangos 
gerinti savo administracinius gebėjimus 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerąja patirtimi, taikant 
tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau ir veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius, ir prisidėti prie 
valstybių narių administracinių gebėjimų 
stiprinimo joms įgyvendinant Sąjungos 
teisę, kiek tai susiję su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniam sektoriams kylančiomis 
problemomis;
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Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kiek tai susiję su konvergencijos 
priemone narystei euro zonoje pasirengti, 
pagal Programą:

Išbraukta.

i) teikiamos finansinės paskatos 
reikalavimus atitinkančioms valstybėms 
narėms, siekiant joms padėti pasiekti 
reformų, kurios svarbios rengiantis 
dalyvauti euro zonoje, tarpines ir siektinas 
reikšmes, nustatytas valstybių narių 
prisiimtuose ir su Komisija sutartuose 
reformų įsipareigojimuose, ir
ii) remiamos reikalavimus atitinkančių 
valstybių narių nacionalinių valdžios 
institucijų pastangos gerinti savo 
administracinius gebėjimus rengti, plėtoti 
ir įgyvendinti reformas, kurios svarbios 
rengiantis dalyvauti euro zonoje, be kita 
ko, keičiantis gerąja patirtimi, taikant 
tinkamus procesus ir metodiką ir 
efektyviau ir veiksmingiau valdant 
žmogiškuosius išteklius.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 ir 5 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai taikomi politikos sritims, 
susijusioms su sanglauda, 
konkurencingumu, našumu, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 

Programos įgyvendinimo sritis apima 
politikos sritis, susijusias su didėjančia 
konvergencija, sanglauda, 
konkurencingumu, našumu, tvaria plėtra, 
infrastruktūra, moksliniais tyrimais ir 
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integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, visų pirma, vienai ar 
daugiau šių sričių:

inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, socialine įtrauktimi ir 
nelygybės mažinimu, ekonominių ir 
socialinių struktūrų atsparumu, aukštos 
kokybės darbo vietų kūrimu ir 
investicijomis, visų pirma, vienoje ar 
daugiau iš šių sričių:

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymas, skolų valdymas ir 
pajamų administravimas ir kovos su 
mokesčių slėpimu politika;

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymas, skolų valdymas ir 
pajamų bei išlaidų administravimas ir 
kovos su mokesčių vengimu, mokestiniu 
sukčiavimu ir mokesčių slėpimu politika;

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių, reindustrializacija, 
privačiojo sektoriaus plėtra, produktų ir 
paslaugų rinkos, investavimas, visuomenės 
dalyvavimas įmonėse, privatizacija, 
prekyba ir tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas;

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių, reindustrializacija, 
privačiojo sektoriaus plėtra, produktų ir 
paslaugų rinkos, viešųjų investicijų 
politika, privačios investicijos, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešasis pirkimas, tvarus 
sektorių vystymasis ir mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas;

Or. en



PR\1201180LT.docx 47/136 PE648.526v01-00

LT

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, 
siekiant kurti darbo vietas, didinti 
skaitmeninius įgūdžius, kovoti su skurdu, 
skatinti socialinę įtrauktį, socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemas, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

d) socialinės apsaugos ir socialinės 
gerovės sistemos, visuomenės sveikatos ir 
sveikatos priežiūros sistemos, švietimas, 
mokymasis visą gyvenimą ir mokymas, 
įtrauki darbo rinkos politika, įskaitant 
socialinį dialogą, kokybiškų darbo vietų 
kūrimas, skaitmeniniai įgūdžiai, kova su 
skurdu, pajamų nelygybe ir lyčių nelygybe, 
socialinės įtraukties skatinimas, energijos 
nepritekliaus problemos sprendimas, lygių 
galimybių kūrimas ypatingą dėmesį 
skiriant vaikams ir jaunimui, taip pat 
sanglaudos, prieglobsčio, migracijos ir 
sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) klimato politikos veiksmų 
įgyvendinimo, judumo, energijos 
vartojimo ir išteklių naudojimo efektyvumo 
skatinimo, atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, energijos šaltinių įvairinimo ir 
energetinio saugumo politika, taip pat 
žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių ir 
tvarios kaimo vietovių plėtros politika ir

e) politika, kuria įgyvendinamas 
tvaraus vystymosi aplinkosaugos ramstis 
ir aplinkos apsauga, Europos žaliasis 
kursas, klimato politikos veiksmai, 
judumas, skatinama žiedinė ekonomika, 
energijos vartojimo ir išteklių naudojimo 
efektyvumas, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai, užtikrinamas energijos šaltinių 
įvairinimas ir energetinis saugumas, taip 
pat žemės ūkio sektoriaus, dirvožemio ir 
biologinės įvairovės apsaugos, 
žuvininkystės ir tvarios kaimo vietovių 
plėtros politika;

Or. en
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) tolesnio nacionalinių 
infrastruktūros tinklų plėtojimo politika 
vykdant politinės, ekonominės, 
administracinės, skaitmeninės, saugumo, 
būsto, sveikatos, transporto, aplinkos, 
viešojo pirkimo ir švietimo sričių 
funkcijas; taip pat

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą per 
pastarąsias Sąjungai poveikį padariusias 
krizes, Programos taikymo sritis išimties 
tvarka apima pasiūlymus, kuriais 
didinamas valstybių narių ekonominis, 
administracinis, institucinis ir visuomenės 
atsparumas įveikiant didelio masto 
sukrėtimus vienu iš šių būdų:
a) užtikrinant ankstyvo nustatymo ir 
koordinuoto reagavimo pajėgumus didelės 
rizikos visuomenės sveikatai ar saugumui 
atveju (pvz., kilus pandemijai ir 
epidemijai, ištikus gaivalinei nelaimei);
b) pateikiant svarbiausių viešųjų ir 
privačiųjų institucijų ir sektorių veiklos ir 
paslaugų tęstinumo sprendimų, įskaitant 
politinės, ekonominės, administracinės, 
saugumo, socialinės, sveikatos, 
transporto, viešojo pirkimo ir švietimo 
sričių funkcijas; taip pat



PR\1201180LT.docx 49/136 PE648.526v01-00

LT

c) gerinant nacionalinių, regioninių 
ir vietos valdžios institucijų gebėjimus 
teikti paramą nukentėjusiems 
gyventojams jiems staiga dėl išorės 
sukrėtimo netekus pragyvenimo šaltinio.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 22 000 000 000 EUR reformų 
įgyvendinimo priemonei;

a) iki 16 800 000 000 EUR 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtai biudžeto priemonei;

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) iki 7 200 000 000 EUR 
konvergencijos ir reformų priemonei;

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iki 840 000 000 EUR techninės 
paramos priemonei;

b) iki 1 000 000 000 EUR techninės 
paramos priemonei.
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Or. en

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) iki 2 160 000 000 EUR 
konvergencijos priemonei, iš kurių:

Išbraukta.

i) iki 2 000 000 000 EUR finansinės 
paramos komponentui ir
ii) iki 160 000 000 EUR techninės 
paramos komponentui.

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal 
konvergencijos priemonę euro zonai 
nepriklausanti valstybė narė nesiėmė 
akivaizdžių veiksmų, kad per nustatytą 
laikotarpį įsivestų bendrą valiutą, 
didžiausia suma, kuri pagal 26 straipsnį 
gali būti skirta tai valstybei narei pagal 
konvergencijos priemonės finansinės 
paramos komponentą, perskiriama šios 
dalies pirmos pastraipos a punkte 
nurodytai reformų įgyvendinimo 
priemonei. Atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, Komisija priima sprendimą tuo 
klausimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
Programai. Komisija tuos išteklius 
naudoja tiesiogiai pagal Finansinio 
reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą 
arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 
punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
labui.

4. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perskirti 
konvergencijos ir reformų priemonei 
(neviršijant 10 proc. tai valstybei narei 
skirto biudžeto) ir techninės paramos 
priemonei. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 
straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 
punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 
panaudojami atitinkamos valstybės narės 
labui. 

Or. en

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
I a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I a SKYRIUS 
Konvergencijai ir konkurencingumui 
skirta biudžeto priemonė

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Reikalavimus atitinkančios valstybės 

narės
1. Konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemonė taikoma valstybėms narėms, 
kurių valiuta yra euro.
2. Biudžeto priemone gali naudotis ir 
tos valstybės narės, kurių valiuta nėra 
euro ir kurios dalyvauja valiutų kurso 
mechanizme (VKM II), rengdamosi 
ateityje įsivesti eurą.
3. Valstybės narės, kurios pagal 
2 dalį atitinka reikalavimus pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę ir taip pat 
atitinka reikalavimus pagal 
konvergencijos ir reformų priemonę, 
nedelsdamos informuoja Komisiją, pagal 
kurią priemonę jos ketina dalyvauti. 
Valstybės narės, kurios nusprendžia 
dalyvauti pagal biudžeto priemonę, nebėra 
laikomos atitinkančiomis reikalavimų 
pagal konvergencijos ir reformų 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Reikalavimus atitinkantys reformų ir 

investicijų rinkiniai
1. Siekiant 4 ir 5 straipsnyje 
nustatytų tikslų ir pagal 6 straipsnyje 
nurodytą taikymo sritį finansavimo pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui 
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skirtą biudžeto priemonę reikalavimus 
atitinkantys rinkiniai paprastai apima tiek 
struktūrinių reformų įgyvendinimo 
priemones, tiek viešojo sektoriaus 
investicinius projektus. Juose numatomi 
nuoseklūs veiksmai, kurie turi būti 
vykdomi susijusiose politikos srityse.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti 
rinkiniai atspindi strategines gaires, kaip 
nustatyta 2 straipsnio 1 pastraipos 5b 
punkte, ir atitinka struktūrinius iššūkius 
ir prioritetus, nustatytus įgyvendinant 
Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestrą, atsižvelgiant į 
konkrečius socialinius ir aplinkos 
rodiklius, nustatytus kiekvienai valstybei 
narei, arba, jei taikoma, į 
makroekonominio koregavimo 
programas, arba į veiksmus, susijusius su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
7 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c straipsnis
Įgyvendinimas

Komisija, laikydamasi Finansinio 
reglamento, konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę įgyvendina pagal tiesioginio 
valdymo principą.

Or. en

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
7 d straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7d straipsnis
Papildomas biudžetas

1. Be šio reglamento 7 straipsnio 2 
dalyje nustatyto finansinio paketo, 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirta biudžeto priemonė gali būti 
finansuojama iš papildomų valstybių 
narių įnašų arba vykdant bendrų skolos 
vertybinių popierių emisiją, kuri gali būti 
finansuojama iš naujų Sąjungos nuosavų 
išteklių. Šios papildomos lėšos 
naudojamos laikantis konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės taisyklių ir jos tikslu. Jos 
sudaro išorės asignuotąsias pajamas, 
papildant atvejus, išvardytus Finansinio 
reglamento 21 straipsnio 2 dalies 
a punkte. Tiems papildomiems įnašams 
taikomas Finansinio reglamento 22 
straipsnio 2 dalies a punktas.
2. Papildomi valstybių narių įnašai 
arba vykdant bendrų skolos vertybinių 
popierių emisiją iš naujų Sąjungos 
nuosavų išteklių finansuojami įnašai, 
kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, 
naudojami laikantis šio reglamento. Tuo 
tikslu Komisija kiekvienu atitinkamu 
etapu rengia atskirus metinius kvietimus 
teikti paraiškas pagal 7f straipsnį dėl 
papildomų įnašų, kurie turėtų būti skirti 
atitinkamoms valstybėms narėms 
kiekvienu etapu ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
7 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7e straipsnis
Didžiausias finansinis įnašas

Didžiausias finansinis įnašas kiekvienos 
valstybės narės atveju apskaičiuojamas 
per 7f straipsnyje nurodytą konvergencijai 
ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės skyrimo procesą, taikant 
I priede išdėstytą metodiką, remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi ir atvirkštiniu bendruoju vidaus 
produktu (BVP) vienam gyventojui.
Didžiausią finansinį įnašą (visą arba jo 
dalį) galima skirti kiekvienai valstybei 
narei kiekvienu 7f straipsnyje išdėstyto 
įprasto skyrimo proceso etapu ir pagal 
kiekvieną šio proceso kvietimą teikti 
paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
7 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7f straipsnis
Skyrimo procesas ir kvietimai teikti 

paraiškas
1. 80 proc. 7 straipsnio 2 dalyje 
nustatyto konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės finansinio paketo skiriama 
taikant įprastą skyrimo procesą.
7e straipsnyje nurodyto didžiausio 
finansinio įnašo, kurį galima skirti 
kiekvienai valstybei narei, skyrimo 
procesas vykdomas etapais ir skelbiant 
kvietimus teikti paraiškas. Kiekvienu 
etapu ir pagal kiekvieną kvietimą teikti 
paraiškas valstybės narės gali pasiūlyti 
joms skirti sumą iki visos didžiausio 
finansinio įnašo, nurodyto 7e straipsnyje, 
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sumos, kad jos galėtų įgyvendinti pagal 
7h straipsnį pateiktus pasiūlymus dėl 
rinkinių.
2. Iki [dvidešimt keturi mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
Komisija pateikia paskirstyti 40 proc. 
paketo, nurodyto 7 straipsnio 2 dalyje, 
sumą. Kiekviena valstybė narė gali 
pasiūlyti jai skirti visą (bet ne didesnę kaip 
didžiausias finansinis įnašas, nurodytas 
7e straipsnyje), sumą, kad ji galėtų 
įgyvendinti pasiūlymus dėl rinkinių.
3. Laikotarpiu nuo ... [šio reglamento 
įsigaliojimo data] iki ... [48 mėnesiai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
Komisija pateikia paskirstyti 40 proc. 
paketo, nurodyto 7 straipsnio 2 dalyje, 
sumą ir sumą, kuri nebuvo paskirta pagal 
šio straipsnio 2 dalį. Kiekviena valstybė 
narė gali pasiūlyti jai skirti ne didesnę 
kaip didžiausias finansinis įnašas, 
nurodytas 7e straipsnyje, sumą ir galimą 
nepanaudotą skirtiną jos didžiausio 
finansinio įnašo, nurodyto šio straipsnio 
2 dalyje, sumą, kad ji galėtų įgyvendinti 
rinkinius.
4. Nuo ... [48 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
organizuoja ir skelbia metinius kvietimus 
teikti paraiškas pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, laikydamasi Europos semestro 
tvarkaraščio. Šiuo tikslu ji paskelbia 
orientacinį tolesnių kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama skelbti per tą 
laikotarpį, kalendorių ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią 7 straipsnio 
2 dalyje nurodyto bendro paketo sumą.
20 proc. šio reglamento 7 straipsnio 2 
dalyje nurodyto bendro paketo sumos 
skiriama lanksčiai, kaip papildomas 
asignavimas prie kiekvienos valstybės 
narės didžiausio finansinio įnašo, esant 
ypatingoms aplinkybėms, dėl kurių 
reikalingi specialūs rinkiniai. Tokios 
aplinkybės susidaro nepaprastosios 
padėties, darančios poveikį konkrečiai 
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valstybei narei arba visai Sąjungai, atveju, 
kai reikalingas valstybės narės reagavimo 
į nelaimę planas arba jos atsparumas 
atlaikyti didelio masto sukrėtimus arba 
didelį valstybės narės patiriamą 
ekonomikos nuosmukį, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) .../... [Reglamente dėl 
euro zonos konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės valdymo sistemos, kaip siūloma 
COM(2019)0354].

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
7 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7g straipsnis
Papildomumas ir papildomas 

finansavimas
Parama pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę papildo pagal kitus Sąjungos 
fondus ir programas teikiamą paramą. 
Pagal šią priemonę remiamoms 
reformoms ir investiciniams projektams 
gali būti skiriama parama pagal kitas 
Sąjungos programas ir priemones, jei ta 
parama nėra skiriama toms pačioms 
išlaidoms padengti.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
7 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7h straipsnis
Pasiūlymas dėl reformų ir investicijų 

rinkinio
1. Valstybė narė, norinti gauti 
paramą pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, pateikia Komisijai pasiūlymą 
dėl rinkinio, kaip nustatyta šio reglamento 
7b straipsnyje. Siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms, reikalaujama, 
kad pasinaudoti Programa norinčios 
valstybės narės paraiškų dėl dokumentų 
rinkinių rengimo metu konsultuotųsi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kaip antai vietos ir regionų 
valdžios institucijomis, ekonominiais ir 
socialiniais partneriais ir pilietine 
visuomene (laikydamosi atitinkamų 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014 nuostatų), taip pat su 
nacionaliniais parlamentais.
2. Valstybės narės teikiamas 
pasiūlymas dėl rinkinio siunčiamas 
atskiru priedu kartu su jos nacionaline 
reformų programa arba pagal atskirą 
Komisijos patvirtintą tvarkaraštį.
3. Pasiūlymas dėl rinkinio turi būti 
tinkamai argumentuotas ir pagrįstas. 
Jame visų pirma išdėstomi šie elementai:
a) paaiškinimas, kaip rinkinys 
suderinamas su strateginėmis gairėmis 
pagal 2 straipsnio 1 pastraipos 5b punktą 
ir kaip jis atitinka struktūrinius iššūkius ir 
prioritetus, nustatytus įgyvendinant 
Europos semestrą arba makroekonominio 
koregavimo programas, arba veiksmus, 
susijusius su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu;
b) tikėtinas reformų ir investicijų rinkinio 
poveikis konvergencijai ir 
konkurencingumui;
c) rinkinio darnos visose politikos srityse, 
kuriose bus įgyvendinamos priemonės, 
pagrindimas;
d) kaip prisidedama prie Sąjungos ir 
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valstybių narių įsipareigojimų, nustatytų 
7b straipsnio 2 dalyje, įgyvendinimo, ir, jei 
įmanoma, koks šalutinis poveikis daromas 
kitoms valstybėms narėms;
e) tikėtinas ekonominis, socialinis ir tam 
tikrais atvejais aplinkosauginis reformų ir 
investicijų poveikis susijusioje valstybėje 
narėje, įskaitant poveikį Europos semestro 
suvestinei (pagrindiniams ir pagalbiniams 
rodikliams) ir Europos socialinių teisių 
ramsčio socialinių rodiklių suvestinei;
f) papildomos priemonės, reikalingos 
siekiant reikšmingai sušvelninti nustatytą 
neigiamą aplinkosauginį, ekonominį ir 
socialinį poveikį ir prisidėti prie 
sanglaudos stiprinimo;
g) numatomos visos pateikto ir tinkamu 
pagrindimu paremto rinkinio išlaidos;
h) numatomi reformų ir investicijų 
projektai, susijęs reformų ir investicijų 
laikotarpis ir sąnaudų bei naudos analizė;
i) reformų įgyvendinimo tarpiniai 
rodikliai, tikslai ir tvarkaraštis ne 
ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui 
ir investicijų diegimo tarpiniai rodikliai, 
tikslai ir tvarkaraštis ne ilgesniam kaip 
septynerių metų laikotarpiui;
j) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti rinkinį, 
įskaitant pasiūlytus tarpinius ir galutinius 
tikslus, taip pat susijusius rodiklius;
k) numatomas nacionalinis bendras 
reformų ir investicijų rinkinio 
finansavimas, apskaičiuotas pagal 7k 
straipsnį;
l) kai aktualu, informacija apie esamą 
arba planuojamą Sąjungos finansavimą.
Valstybė narė, pageidaujanti gauti 
papildomą asignavimą prie didžiausio 
finansinio įnašo, kaip apibrėžta 7f 
straipsnyje, be pirmiau išvardytų 
elementų, Komisijai pateikia paaiškinimą 
dėl išskirtinių aplinkybių, pateisinančių 
specialaus rinkinio būtinumą, ir 
paaiškinimą dėl jo ekonominio, socialinio 
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bei, kai aktualu, aplinkosauginio poveikio 
toje valstybėje narėje;
4. Rengiant aukštos kokybės 
pasiūlymus dėl reformų ir investicijų 
rinkinio, atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali surengti 
tarpusavio konsultacijas, kad prašymus 
teikiančios valstybės narės galėtų 
pasinaudoti kitų valstybių narių patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
7 i straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7i straipsnis
Komisijos vertinimas

1. Vertindama pasiūlymą dėl rinkinio 
Komisija glaudžiai bendradarbiauja su 
atitinkama valstybe nare. Komisija gali 
pateikti pastabų arba paprašyti 
papildomos informacijos. Atitinkama 
valstybė narė pateikia prašomą papildomą 
informaciją ir prireikus prieš oficialiai 
pateikdama pasiūlymą gali jį patikslinti.
2. Vertindama pasiūlymą dėl siūlomo 
rinkinio, Komisija atsižvelgia į 
atitinkamos valstybės narės pateiktą 
pagrindimą ir elementus, nurodytus 
7h straipsnio 3 dalyje, taip pat į kitą 
susijusią informaciją.
3. Komisija įvertina pasiūlymo dėl 
rinkinio veiksmingumą, efektyvumą, 
suderinamumą ir aktualumą ir tuo tikslu 
atsižvelgia į šiuos kriterijus:
a) veiksmingumo:
i) ar tikimasi, kad pasiūlymo dėl rinkinio 
grynasis poveikis susijusiai valstybei narei 
bus teigiamas ir ilgalaikis jai siekiant 4 ir 
5 straipsniuose nurodytų tikslų ir 
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atsižvelgiant į papildomas priemones;
ii) ar tikimasi, kad pasiūlymas dėl rinkinio 
turės ilgalaikį ekonominį, socialinį ir, kai 
aktualu, aplinkosauginį poveikį susijusiai 
valstybei narei, įskaitant poveikį Europos 
semestro suvestinei (pagrindiniams ir 
pagalbiniams rodikliams) ir Europos 
socialinių teisių ramsčio socialinių 
rodiklių suvestinei, ir ar veiksmingos 
papildomos priemonės, skirtos nustatytam 
neigiamam aplinkos, ekonominiam ir 
socialiniam poveikiui sušvelninti;
iii) ar atitinkamų valstybių narių pasiūlyta 
tvarka tikimasi užtikrinti veiksmingą 
pasiūlymo dėl rinkinio, įskaitant siūlomus 
tarpinius ir galutinius tikslus bei 
susijusius rodiklius, įgyvendinimą;
iv) ar tikimasi, kad pasiūlymu dėl rinkinio 
per įgyvendinimo laikotarpį bus 
veiksmingai prisidėta prie valstybės narės 
konvergencijos ir konkurencingumo ir ar 
juo bus padedama didinti sanglaudą;
b) efektyvumo:
i) ar valstybės narės pateiktas numatytų 
visų pasiūlymo dėl rinkinio išlaidų sumos 
pagrindimas yra pagrįstas ir tikėtinas;
ii) ar numatomi reformų ir investicijų 
projektai, susijęs reformų ir investicijų 
laikotarpis ir išsami sąnaudų bei naudos 
analizė yra pagrįsti ir tikėtini;
c) suderinamumo:
i) ar pasiūlymas dėl rinkinio yra darnus 
visose politikose srityse, kuriose bus 
įgyvendinamos atitinkamos priemonės;
ii) ar pasiūlymas dėl rinkinio atitinka 
Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus, nustatytus 7b straipsnio 2 
dalyje;
d) aktualumo:
i) ar pasiūlymas dėl rinkinio suderinamas 
su strateginėmis gairėmis pagal 2 
straipsnio 1 pastraipos 5b punktą;
ii) ar pasiūlymas dėl rinkinio atitinka 
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struktūrinius iššūkius ir prioritetus, 
nustatytus įgyvendinant Europos semestrą 
arba makroekonominio koregavimo 
programas;
iii) ar pasiūlymas dėl rinkinio 
suderinamas su kitais atitinkamais 
veiksmais, susijusiais su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu.
Šioje dalyje nurodyti vertinimo kriterijai 
taikomi pagal II priede nustatytas gaires.
Be to, remdamasi pagal 7h straipsnį 
valstybės narės pateiktais elementais 
Komisija įvertina likusių aplinkybių 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
poveikio pobūdį, rimtumą ir trukmę, kaip 
apibrėžta 7f straipsnyje.
4. Vertinant valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl rinkinių Komisijai gali 
padėti ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
7 j straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7j straipsnis
Komisijos sprendimas

1. Valstybei narei oficialiai pateikus 
pasiūlymą, Komisija per keturis mėnesius 
deleguotuoju aktu pagal 36a straipsnį 
priima sprendimą. Jeigu Komisija 
pasiūlymą dėl rinkinio įvertina teigiamai, 
tame sprendime išdėstomi reformų ir 
investicijų projektai, kuriuos turi 
įgyvendinti valstybė narė, įskaitant 
tarpinius ir galutinius tikslus, ir pagal 7f 
straipsnį skiriamas finansinis įnašas bei 
nacionalinis bendras finansavimas.
Finansinis įnašas papildo kitas priemones 
arba Sąjungos fondų remiamus veiksmus 
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pagal 33 straipsnį.
2. 7i straipsnyje nustatytus kriterijus 
atitinkantiems rinkiniams skiriamo 
finansinio įnašo suma nustatoma taip:
a) jeigu numatytų visų pasiūlymo dėl 
rinkinio išlaidų suma, atėmus 
nacionalinio bendro finansavimo sumą, 
yra lygi 7e straipsnyje nurodytam 
didžiausiam finansiniam įnašui tai 
valstybei narei, pridėjus, kai aktualu, 
7f straipsnyje nurodytą didžiausią 
papildomą sumą, arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turi būti lygi 
7e straipsnyje nurodyto didžiausio 
finansinio įnašo, pridėjus, kai aktualu, 
7f straipsnyje nurodytą papildomą 
didžiausią finansinį įnašą, bendrai sumai;
b) jeigu numatytų visų rinkinio 
išlaidų suma, atėmus nacionalinio bendro 
finansavimo sumą, yra mažesnė kaip 
7e straipsnyje nurodytas didžiausias 
finansinis įnašas tai valstybei narei, 
pridėjus, kai aktualu, 7f straipsnyje 
nurodytą didžiausią papildomą įnašą, 
atitinkamai valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turi būti lygi 
numatytų visų pasiūlymo dėl rinkinio 
išlaidų sumai atėmus nacionalinio bendro 
finansavimo sumą;
jeigu pasiūlymas dėl rinkinio neatitinka 
7i straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, 
atitinkamai valstybei narei finansinis 
įnašas neskiriamas. Pagal 19 straipsnio 2 
dalies d punktą atitinkama valstybė narė 
gali pateikti techninės paramos prašymą, 
kad per vėlesnius ciklus ji turėtų galimybę 
pasiūlymą parengti geriau.
3. 1 dalyje nurodytu Komisijos 
sprendimu taip pat nustatoma:
a) finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai įgyvendina atitinkamus 
tarpinius ir galutinius tikslus, nustatytus 
dėl rinkinio įgyvendinimo;
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b) reformų ir investicinių projektų 
aprašymas ir numatyta visų rinkinio 
išlaidų suma;
c) rinkinio įgyvendinimo laikotarpis:
i) kiek tai susiję su investavimo 
užbaigimu, investavimo laikotarpis, iki 
kurio pabaigos turi būti įgyvendintas 
investicinis projektas, baigiasi ne vėliau 
kaip praėjus septyneriems metams po 
sprendimo priėmimo;
ii) kiek tai susiję su reformų užbaigimu, 
laikotarpis, iki kurio pabaigos turi būti 
įgyvendintos reformos, baigiasi ne vėliau 
kaip praėjus ketveriems metams po 
sprendimo priėmimo;
d) išsami atitinkamos valstybės narės 
reformų ir investicijų rinkinio 
įgyvendinimo ir susijusių ataskaitų 
teikimo per Europos semestrą tvarka ir 
tvarkaraštis;
e) atitinkami rodikliai, susiję su 
tarpinių ir galutinių tikslų siekimu, taip 
pat
f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų 
tvarka.
4. Jeigu Komisija pasiūlymą dėl 
rinkinio įvertina neigiamai, ji per keturis 
mėnesius nuo tada, kai valstybė narė 
pateikė pasiūlymą, pateikia tinkamai 
pagrįsto vertinimo išvadas.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
7 k straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7k straipsnis
Nacionalinis bendras finansavimas ir 
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moduliavimas
1. Valstybės narės finansuoja ne 
mažiau kaip 25 proc. visų pagal 7h 
straipsnio 3 dalį numatytų pasiūlymo dėl 
rinkinio išlaidų.
2. Jei tuo metu, kai teikia pasiūlymą 
dėl rinkinio arba rinkinio pakeitimo, 
valstybė narė patiria didelį ekonomikos 
nuosmukį, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) .../... [Reglamente dėl euro zonos 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtos biudžeto priemonės valdymo 
sistemos, kaip siūloma COM(2019)0354], 
jai leidžiama pasinaudoti galimybe perpus 
sumažinti nacionalinio bendro 
finansavimo normą pagal biudžeto 
priemonę konkrečiu 7h straipsnyje 
nurodytu etapu arba pagal konkretų 
kvietimą teikti paraiškas.
3. Komisija priima sprendimą dėl 
nacionalinio bendro finansavimo normos 
sumažinimo per tris mėnesius nuo 
valstybės narės prašymo gavimo dienos. 
Sprendime nurodomos priežastys, 
kuriomis grindžiamas nacionalinio 
bendro finansavimo sumažinimas perpus.
4. Sprendimas sumažinti šio 
straipsnio 3 dalyje nurodytą nacionalinį 
bendrą finansavimą taikomas konkrečiu 
7f straipsnyje nurodytu etapu arba pagal 
konkretų kvietimą teikti paraiškas, kurie 
vykdomi po sprendimo priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
7 l straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7l straipsnis
Valstybės narės rinkinio dalinis keitimas
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1. Jei valstybė narė nebegali 
įgyvendinti dalies ar viso rinkinio, 
įskaitant tarpinius ir galutinius tikslus, 
dėl objektyvių aplinkybių, įskaitant 
išskirtines aplinkybes, kurios susidaro 
nepaprastosios padėties, darančios poveikį 
konkrečiai valstybei narei arba visai 
Sąjungai, atveju, kurioms įveikti 
reikalingas tos valstybės narės reagavimo 
į nelaimę planas arba jos atsparumas 
atlaikyti didelio masto sukrėtimus, arba 
jei valstybė narė patiria didelį ekonomikos 
nuosmukį, kaip apibrėžta Reglamente 
(ES) .../... [Reglamente dėl euro zonos 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtos biudžeto priemonės valdymo 
sistemos, kaip siūloma COM(2019)0354], 
ta valstybė narė gali pateikti Komisijai 
pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti arba 
priimti naują sprendimą, kaip nurodyta 
šio reglamento 7j straipsnio 1 dalyje. Šiuo 
tikslu valstybė narė gali pasiūlyti pakeistą 
arba naują rinkinį.
2. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys pateisina atitinkamo rinkinio 
dalinį keitimą, Komisija pagal 
7i straipsnio nuostatas įvertina iš dalies 
pakeistą arba naująjį rinkinį ir per keturis 
mėnesius nuo oficialaus prašymo 
pateikimo dienos priima naują sprendimą 
pagal 7j straipsnį.
3. Jeigu Komisija mano, kad 
atitinkamos valstybės narės nurodytos 
priežastys nepateisina atitinkamo rinkinio 
dalinio keitimo, ji per keturis mėnesius 
nuo oficialaus prašymo pateikimo dienos 
prašymą atmeta, atitinkamai valstybei 
narei suteikusi galimybę per vieną mėnesį 
nuo pranešimo apie Komisijos išvadas 
dienos pateikti savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 97
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 m straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7m straipsnis
Finansinių įnašų mokėjimo, sustabdymo 

ir panaikinimo taisyklės
1. Šio reglamento 7j straipsnio 
1 dalyje nurodytas Komisijos sprendimas 
yra individualus teisinis įsipareigojimas, 
kaip apibrėžta Finansiniame reglamente, 
kuris gali būti grindžiamas bendrais 
įsipareigojimais. Biudžetiniai 
įsipareigojimai gali būti suskaidyti į 
kelerius metus mokamas metines dalis.

2. Be Finansinio reglamento 
12 straipsnio 4 dalies, nepanaudoti 
įsipareigojimų asignavimai pagal šį 
reglamentą automatiškai perkeliami ir 
gali būti priskiriami įsipareigojimams iki 
2027 m. gruodžio 31 d. Kitais finansiniais 
metais pirmiausia naudojama perkelta 
suma.
3. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais 
ir atsižvelgiant į turimą finansavimą.
4. Įgyvendinusi 7j straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tarpinius ir galutinius tikslus 
atitinkama valstybė narė Komisijai 
pateikia tinkamai pagrįstą prašymą 
išmokėti finansinį įnašą. Per du mėnesius 
nuo prašymo gavimo dienos Komisija 
įvertina, ar patenkinamai įgyvendinti 
atitinkami 7j straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime išdėstyti tarpiniai 
ir galutiniai tikslai. Šiuo tikslu Komisijai 
gali padėti atitinkami ekspertai.
Jeigu Komisijos atliktas vertinimas yra 
teigiamas, finansinis įnašas išmokamas 
pagal Finansinį reglamentą.
5. Jeigu atlikusi 4 dalyje nurodytą 
vertinimą Komisija nustato, kad 
7j straipsnio 1 dalyje nurodytame 
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sprendime išdėstyti tarpiniai ir galutiniai 
tikslai nėra patenkinamai įgyvendinti, viso 
ar dalies finansinio įnašo mokėjimas yra 
sustabdomas. Per vieną mėnesį nuo 
pranešimo apie Komisijos vertinimą 
dienos atitinkama valstybė narė gali 
pateikti savo pastabas. 
Mokėjimo sustabdymas atšaukiamas, 
jeigu valstybė narė ėmėsi būtinų 
priemonių, kad užtikrintų patenkinamą 
7j straipsnio 1 dalyje nurodytų tarpinių ir 
galutinių tikslų įgyvendinimą.
6. Nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 116 straipsnio 2 dalies, 
mokėjimo terminas pradedamas skaičiuoti 
nuo pranešimo susijusiai valstybei narei 
apie teigiamą rezultatą pagal 4 dalies 
antrą pastraipą dienos arba nuo 
pranešimo apie mokėjimo sustabdymo 
atšaukimą pagal 5 dalies antrą pastraipą 
dienos.
7. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešis mėnesius nuo mokėjimo sustabdymo 
nesiima būtinų priemonių, Komisija, 
atitinkamai valstybei narei suteikusi 
galimybę per du mėnesius nuo pranešimo 
apie savo išvadas dienos pateikti pastabas, 
pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą.
8. Jeigu per 18 mėnesių nuo šio 
reglamento 7j straipsnio 1 dalyje nurodyto 
sprendimo priėmimo dienos atitinkama 
valstybė narė nepadaro apčiuopiamos 
pažangos, susijusios su bet kuriuo 
atitinkamu tarpiniu ar galutiniu tikslu, 
Komisija pagal Finansinio reglamento 
14 straipsnio 1 dalį panaikina finansinio 
įnašo sumą.
Atitinkamai valstybei narei suteikusi 
galimybę pateikti pastabas per du 
mėnesius nuo pranešimo apie savo 
išvadas, kad nebuvo padaryta 
apčiuopiamos pažangos, susijusios su bet 
kuriuo atitinkamu tarpiniu ar galutiniu 
tikslu, dienos Komisija priima sprendimą 
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dėl finansinio įnašo panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
7 n straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7n straipsnis
Valstybių narių per Europos semestrą 

teikiamos ataskaitos
Nedarant poveikio 7j straipsnio 3 dalies d 
punktui, atitinkama valstybė narė 
reguliariai per Europos semestro procesą 
teikia pažangos, padarytos įgyvendinant 
rinkinius, ataskaitas. Šiuo tikslu valstybės 
narės, teikdamos rinkinių įgyvendinimo 
pažangos ataskaitas, naudojasi Europos 
semestro procesu. Išsami ataskaitų 
teikimo tvarka ir tvarkaraštis, įskaitant 
Komisijos užtikrinamos prieigos prie 
pagrindinių susijusių duomenų tvarką, 
išdėstomi šio reglamento 7j straipsnio 
1 dalyje nurodytame sprendime. Kai 
atitinkama valstybė narė įgyvendina 
Reglamento (ES) Nr. 472/2013 
7 straipsnyje nurodytą makroekonominio 
koregavimo programą, atitinkamos 
ataskaitos teikiamos tame kontekste, 
laikantis joje nustatytų taisyklių.

Or. en

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
7 o straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7o straipsnis
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Europos Parlamento ir Tarybos 
informavimas ir komunikacija apie 

valstybių narių rinkinius
1. Pagal 7j straipsnį priimtus 
rinkinius Komisija nepagrįstai 
nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Atitinkama 
valstybė narė gali paprašyti Komisijos 
redaguojant pašalinti neskelbtiną arba 
konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta tos valstybės 
narės viešiesiems interesams.
2. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
atitinkamame rinkinyje numatytos 
Sąjungos teikiamo finansinės paramos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdydama bendrą komunikacijos veiklą 
su atitinkamomis susijusios valstybės 
narės nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
II skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reformų įgyvendinimo priemonė Konvergencijos ir reformų priemonė

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į 4 straipsnio a punkte ir 5 
straipsnio 2 dalies a punkte išdėstytus 

Atsižvelgiant į 4 ir 5 straipsniuose 
išdėstytus tikslus, finansavimo pagal šią 
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tikslus, finansavimo pagal šią Programą 
reikalavimus atitinka tos struktūrinės 
reformos, kuriomis siekiama spręsti per 
ekonominės politikos koordinavimo 
Europos semestrą nustatytas problemas.

Programą reikalavimus atitinka tos 
struktūrinės reformos, kuriomis siekiama 
spręsti problemas ir įgyvendinti 
prioritetus, nustatytus per ekonominės 
politikos koordinavimo Europos semestrą 
arba įgyvendinant makroekonominio 
koregavimo programas, kurios yra 
susijusios su pasirengimu prisijungti prie 
euro zonos arba Sąjungos teisės 
įgyvendinimu.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Papildomas biudžetas

1. Be 7 straipsnio 2 dalyje nustatyto 
finansinio paketo, konvergencijos ir 
reformų priemonė gali būti finansuojama 
iš papildomų valstybių narių įnašų arba 
vykdant bendrų skolos vertybinių popierių 
emisiją, kuri gali būti finansuojama iš 
naujų Sąjungos nuosavų išteklių. Šios 
papildomos lėšos naudojamos laikantis 
konvergencijos ir reformų priemonės 
taisyklių ir jos tikslu. Jos sudaro išorės 
asignuotąsias pajamas, papildant atvejus, 
išvardytus Finansinio reglamento 
21 straipsnio 2 dalies a punkte. Tiems 
papildomiems įnašams taikomas 
Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 
dalies a punktas. 
2. Papildomi valstybių narių įnašai 
arba vykdant bendrų skolos vertybinių 
popierių emisiją iš naujų Sąjungos 
nuosavų išteklių finansuojami įnašai, 
kaip nurodyta 1 dalyje, naudojami 
laikantis šio reglamento nuostatų. Tuo 
tikslu Komisija kiekvienu atitinkamu 
etapu rengia atskirus metinius kvietimus 
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teikti paraiškas pagal 10 straipsnį dėl 
papildomų įnašų, kurie turėtų būti skirti 
atitinkamoms valstybėms narėms 
kiekvienu etapu ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b straipsnis
Reikalavimus atitinkančios valstybės 

narės
Galimybė naudotis konvergencijos ir 
reformų priemone suteikiama valstybėms 
narėms, kurių valiuta nėra euro, kurios 
ėmėsi konkrečių veiksmų prisijungti prie 
euro zonos, ir kurios nėra informavusios 
Komisijos apie ketinimą dalyvauti 
įgyvendinant konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę pagal 7a straipsnio 3 dalį. Šiuo 
tikslu konkretūs veiksmai turėtų būti 
atitinkamos valstybės narės vyriausybės 
oficialus raštas Komisijai, kuriame aiškiai 
išdėstomas valstybės narės įsipareigojimas 
per pagrįstą nustatytą laikotarpį 
prisijungti prie euro zonos ir pateikiamas 
po konsultacijų su Komisija parengtas 
įtikinamas konkrečių pasirengimo 
sėkmingai dalyvauti euro zonoje 
priemonių, įskaitant veiksmus, kuriais 
nacionalinės teisės aktai visiškai 
suderinami su Sąjungos teisėje (įskaitant 
bankų sąjungą) nustatytais reikalavimais, 
įgyvendinimo planas, kuriame nurodyti 
konkretūs įgyvendinimo terminai.
Jei valstybė narė nesiėmė konkrečių 
veiksmų prisijungti prie euro zonos ir 
neinformavo Komisijos apie ketinimą 
dalyvauti įgyvendinant konvergencijai ir 
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konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, kaip nurodyta 7a straipsnio 3 
dalyje, finansinis įnašas bus perskirtas 
kitai valstybei narei, kuri dalyvauja 
konvergencijos ir reformų priemonėje 
pagal 9 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

I priede nustatytas didžiausias finansinis 
įnašas, kuris gali būti skirtas kiekvienai 
valstybei narei, iš bendro reformų 
įgyvendinimo priemonės paketo, nurodyto 
7 straipsnio 2 dalies a punkte. Toks 
didžiausias finansinis įnašas 
apskaičiuojamas kiekvienai valstybei narei, 
naudojantis tame priede išdėstytais 
kriterijais ir metodika, remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi. Tokį 
didžiausią finansinį įnašą, visą ar jo dalį, 
galima skirti kiekvienai valstybei narei 
kiekvienu 10 straipsnyje išdėstyto skyrimo 
proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
teikti paraiškas.

I priede nustatytas didžiausias finansinis 
įnašas, kuris gali būti skirtas kiekvienai 
valstybei narei, iš bendro konvergencijos ir 
reformų priemonės paketo, nurodyto 7 
straipsnio 2 dalies a punkte. Toks 
didžiausias finansinis įnašas 
apskaičiuojamas kiekvienai valstybei narei, 
naudojantis tame priede išdėstytais 
kriterijais ir metodika, remiantis kiekvienos 
valstybės narės gyventojų skaičiumi ir 
atvirkštiniu bendruoju vidaus produktu 
(BVP) vienam gyventojui. Tokį didžiausią 
finansinį įnašą, visą ar jo dalį, galima skirti 
kiekvienai valstybei narei kiekvienu 10 
straipsnyje išdėstyto skyrimo proceso etapu 
ir pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dvidešimties mėnesių laikotarpiui 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija pateikia paskirstyti 

2. Iki .. [36 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
pateikia paskirstyti 50 proc. bendro paketo, 
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11 000 000 000 EUR sumą, kuri atitinka 
50 % bendro paketo, nurodyto 7 straipsnio 
2 dalies a punkte. Kiekviena valstybė narė 
gali pasiūlyti joms skirti sumą iki viso 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 9 
straipsnyje, kad galėtų įvykdyti pagal 11 
straipsnį pasiūlytus reformų 
įsipareigojimus.

nurodyto 7 straipsnio 2 dalies a punkte, 
sumą. Kiekviena valstybė narė gali 
pasiūlyti joms skirti sumą iki viso 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 9 
straipsnyje, kad galėtų įvykdyti pagal 11 
straipsnį pasiūlytus reformų 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikotarpiui po 2 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos Komisija pateikia 
paskirstyti 11 000 000 000 EUR sumą, 
kuri atitinka likusius 50 % bendro 
reformų įgyvendinimo priemonės paketo, 
nurodyto 7 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 
sumą, kuri nebuvo paskirstyta pagal 2 dalį, 
remdamasi pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę surengtomis ir paskelbtomis 
kvietimų teikti paraiškas procedūromis. 
Pirmasis kvietimas teikti paraiškas 
skelbiamas dėl 11 000 000 000 EUR 
paskirstymo.

3. Laikotarpiu nuo ... [36 mėnesiai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
iki ... [72 mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija pateikia 
paskirstyti likusią 50 proc. bendro paketo, 
nurodyto 7 straipsnio 2 dalyje, sumą ir 
sumą, kuri nebuvo paskirstyta pagal 2 dalį,

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu po 3 dalyje nurodyto pirmojo 
kvietimo teikti paraiškas 7 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodytas bendras 
paketas, kurį galima skirti, nebuvo 

4. Nuo ... [72 mėnesiai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
pateikia paskirstyti sumą, kuri nebuvo 
paskirstyta pagal šio straipsnio 3 dalį, 
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visiškai paskirstytas pagal 2 ir 3 dalis, 
Komisija toliau skelbia kvietimus teikti 
paraiškas. Šiuo tikslu ji priima ir paskelbia 
orientacinį tolesnių kvietimų teikti 
paraiškas, kuriuos ketinama skelbti per tą 
laikotarpį, kalendorių ir nurodo kiekvienam 
kvietimui likusią 7 straipsnio 2 dalies a 
punkte nurodyto bendro paketo sumą.

remdamasi pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę organizuotais ir 
paskelbtais periodiniais kvietimais teikti 
paraiškas ir laikydamasi Europos semestro 
tvarkaraščio. Šiuo tikslu ji priima ir 
paskelbia orientacinį tolesnių kvietimų 
teikti paraiškas, kuriuos ketinama skelbti 
per tą laikotarpį, kalendorių ir nurodo 
kiekvienam kvietimui likusią 7 straipsnio 2 
dalies a punkte nurodyto bendro paketo 
sumą.

Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, pageidaujanti gauti 
paramą pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę, Komisijai pateikia pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų. Tame pasiūlyme 
detaliai išdėstomos struktūrinių reformų 
įgyvendinimo priemonės, atsižvelgiant į 
per Europos semestrą nustatytas 
problemas, ir nurodomos reformų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir įgyvendinimo tvarkaraštis ne 
ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui.

1. Valstybė narė, pageidaujanti gauti 
paramą pagal konvergencijos ir reformų 
priemonę, Komisijai pateikia pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų. Tame pasiūlyme 
detaliai išdėstomos struktūrinių reformų 
įgyvendinimo priemonės, atsižvelgiant į 
per Europos semestrą nustatytas 
problemas, ir nurodomos reformų 
įgyvendinimo tarpinės reikšmės, siektinos 
reikšmės ir įgyvendinimo tvarkaraštis ne 
ilgesniam kaip septynerių metų 
laikotarpiui. Siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms, reikalaujama, 
kad pasinaudoti programa norinčios 
valstybės narės paraiškos dėl dokumentų 
rinkinių rengimo metu konsultuotųsi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, kaip antai vietos ir regionų 
valdžios institucijomis, ekonominiais ir 
socialiniais partneriais ir pilietine 
visuomene (laikydamosi atitinkamų 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014 nuostatų), taip pat su 
nacionaliniais parlamentais.

Or. en
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Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų atitinkama valstybė narė 
pateikia kartu su savo nacionaline reformų 
programa atskirame priede. Tas atskiras 
priedas gali būti pateikiamas kartu su 
nacionaline reformų programa arba kitu 
laiku.

2. Atitinkama valstybė narė 
pasiūlymą dėl reformų įsipareigojimų 
pateikia kartu su savo nacionaline reformų 
programa atskirame priede. Tas atskiras 
priedas gali būti pateikiamas kartu su 
nacionaline reformų programa arba pagal 
atskirą Komisijos patvirtintą tvarkaraštį.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) struktūrinės reformos, pasiūlytos 
atsižvelgiant į per Europos semestrą 
nustatytas problemas, pobūdis ir svarba;

a) struktūrinių reformų, kurios 
pasiūlytos atsižvelgiant į per Europos 
semestrą arba makroekonominio 
koregavimo programas, arba veiksmus, 
susijusius su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu, nustatytus iššūkius ir 
prioritetus, paaiškinimas;

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rinkinio darnos visose politikos 
srityse, kuriose turi būti įgyvendinamos 
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priemonės, pagrindimas;

Or. en

Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) reformų įsipareigojimo indėlio į 
pasirengimą prisijungti prie euro zonos ir 
įsivesti eurą pagrindimas;

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tikėtinas ekonominis ir socialinis 
reformos poveikis atitinkamoje valstybėje 
narėje ir, kai įmanoma, šalutinis poveikis 
kitose valstybėse narėse;

b) tikėtinas ekonominis, socialinis ir 
tam tikrais atvejais aplinkosauginis 
reformų ir investicijų poveikis susijusioje 
valstybėje narėje, įskaitant poveikį 
Europos semestro suvestinei 
(pagrindiniams ir pagalbiniams 
rodikliams) ir Europos socialinių teisių 
ramsčio socialinių rodiklių suvestinei;

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) papildomos priemonės, kurių gali c) papildomos priemonės, visų pirma 



PE648.526v01-00 78/136 PR\1201180LT.docx

LT

prireikti; reikalingos siekiant reikšmingai 
sušvelninti nustatytą neigiamą 
aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį 
poveikį ir prisidėti prie sanglaudos 
stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) numatomos visos pateikto ir 
tinkamu pagrindimu paremto rinkinio 
išlaidos;

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) numatomos reformos, susijęs 
reformų laikotarpis ir sąnaudų bei naudos 
analizė;

Or. en

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) reformų įgyvendinimo tarpiniai ir 
galutiniai tikslai ir įgyvendinimo 
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tvarkaraštis ne ilgesniam kaip septynerių 
metų laikotarpiui;

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) atitinkamos valstybės narės vidaus 
tvarka, leidžianti veiksmingai įgyvendinti 
reformų įsipareigojimus, įskaitant 
pasiūlytas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius, ir

e) atitinkamos valstybės narės tvarka, 
leidžianti veiksmingai įgyvendinti reformų 
įsipareigojimus, įskaitant pasiūlytas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes ir 
susijusius rodiklius, ir

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Rengiant aukštos kokybės 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų, 
Komisija gali surengti tarpusavio 
konsultacijas, kad prašymus teikiančios 
valstybės narės galėtų pasinaudoti kitų 
valstybių narių patirtimi.

4. Rengiant aukštos kokybės 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų, 
atitinkamos valstybės narės prašymu 
Komisija gali surengti tarpusavio 
konsultacijas, kad prašymus teikiančios 
valstybės narės galėtų pasinaudoti kitų 
valstybių narių patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Vertindama pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų Komisija glaudžiai 
bendradarbiauja su atitinkama valstybe 
nare. Komisija gali pateikti pastabų arba 
paprašyti papildomos informacijos. 
Atitinkama valstybė narė pateikia 
prašomą papildomą informaciją ir 
prireikus prieš oficialiai pateikdama 
pasiūlymą gali jį patikslinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Vertindama pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų ir nustatydama atitinkamai 
valstybei narei skirtiną sumą, Komisija 
atsižvelgia į atitinkamos valstybės narės 
pateiktą pagrindimą ir elementus, 
nurodytus 3 dalyje, taip pat į bet kokią 
kitą susijusią informaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Komisija vertina pasiūlymo dėl 
reformų įsipareigojimų pobūdį ir svarbą ir 
tuo tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Išbraukta.

a) ar reformų įsipareigojimais:
i) tikimasi veiksmingai išspręsti 
problemas, nustatytas per Europos 
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semestrą, visų pirma:
– konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose ir kituose svarbiuose 
Komisijos oficialiai priimtuose Europos 
semestro dokumentuose arba
– jei taikoma, vykdant makroekonominio 
disbalanso procedūrą, nustatytą Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
1176/201130;
ii) įsipareigojimai sudaro išsamų reformų 
priemonių rinkinį;
iii) jais tikimasi pagerinti atitinkamos 
valstybės narės ekonominės veiklos 
rezultatus ir padidinti ekonomikos 
atsparumą;
iv) tikimasi, kad jų įgyvendinimas turės 
ilgalaikį poveikį, jei reikia, stiprinant 
institucinius ir administracinius 
atitinkamos valstybės narės gebėjimus; ir
b) ar atitinkamos valstybės narės 
pasiūlyta vidaus tvarka tikimasi užtikrinti 
veiksmingą reformų įsipareigojimų, 
įskaitant siūlomas tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes ir susijusius rodiklius, 
įgyvendinimą per ne ilgesnį kaip trejų 
metų laikotarpį.
Šioje dalyje nurodyti vertinimo kriterijai 
taikomi pagal II priede nustatytas gaires.
_________________
30 2011 m. lapkričio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1176/2011 dėl makroekonominių 
disbalansų prevencijos ir naikinimo (OL 
L 306, 2011 11 23, p. 25).

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atlikti valstybių narių pateiktų 
pasiūlymų dėl reformų įsipareigojimų 
vertinimą Komisijai gali padėti ekspertai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Nuomonę dėl valstybių narių 
pateiktų pasiūlymų dėl reformų 
įsipareigojimų gali pateikti Tarybos 
sprendimu 2000/604/EB dėl Ekonominės 
politikos komiteto sudėties ir įstatų31 
įsteigtas Ekonominės politikos komitetas.

Išbraukta.

_________________
31 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
sprendimas dėl Ekonominės politikos 
komiteto sudėties ir įstatų (2000/604/EB) 
(OL L 257, 2000 10 11, p. 28–31).

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Komisijos vertinimas

1. Vertindama pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų Komisija glaudžiai 
bendradarbiauja su atitinkama valstybe 
nare. Komisija gali pateikti pastabų arba 
paprašyti papildomos susijusios 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
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pateikia prašomą papildomą informaciją 
ir prireikus prieš oficialiai pateikdama 
pasiūlymą gali jį patikslinti.
2. Vertindama pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų ir nustatydama atitinkamai 
valstybei narei skirtiną sumą, Komisija 
atsižvelgia į atitinkamos valstybės narės 
pateiktą pagrindimą ir elementus, 
nurodytus 11 straipsnio 3 dalyje, taip pat į 
kitą susijusią informaciją.
3. Komisija įvertina reformų 
įsipareigojimus pagal šiuos kriterijus:
a) veiksmingumo:
i) ar tikimasi, kad pasiūlymu dėl rinkinio 
bus prisidedama prie pasirengimo įsivesti 
eurą ir kad jo grynasis poveikis susijusiai 
valstybei narei bus teigiamas ir ilgalaikis, 
kad ta valstybė narė galėtų pasiekti 4 ir 5 
straipsniuose nurodytus tikslus, sykiu 
atsižvelgiant į papildomas priemones;
ii) ar tikimasi, kad pasiūlymas dėl rinkinio 
turės ilgalaikį ekonominį, socialinį ir, kai 
aktualu, aplinkosauginį poveikį susijusiai 
valstybei narei, įskaitant poveikį Europos 
semestro suvestinei (pagrindiniams ir 
pagalbiniams rodikliams) ir Europos 
socialinių teisių ramsčio socialinių 
rodiklių suvestinei, ir ar veiksmingos 
papildomos priemonės, skirtos nustatytam 
neigiamam aplinkos, ekonominiam ir 
socialiniam poveikiui sušvelninti;
iii) ar atitinkamų valstybių narių pasiūlyta 
tvarka tikimasi užtikrinti veiksmingą 
reformų įsipareigojimo, įskaitant 
siūlomus tarpinius ir galutinius tikslus ir 
susijusius rodiklius, įgyvendinimą;
iv) ar tikimasi, kad pasiūlymu dėl rinkinio 
per įgyvendinimo laikotarpį bus 
veiksmingai prisidėta prie valstybės narės 
konvergencijos ir ar juo bus padedama 
didinti sanglaudą;
b) efektyvumo:
i) ar valstybės narės pateiktas numatytų 
visų pasiūlymo dėl rinkinio išlaidų sumos 
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pagrindimas yra pagrįstas ir tikėtinas;
ii) ar numatomas reformų 
įsipareigojimas, susijęs reformų 
laikotarpis ir išsami sąnaudų bei naudos 
analizė yra pagrįsti ir tikėtini;
c) suderinamumo:
i) ar pasiūlymas dėl rinkinio yra darnus 
visose politikose srityse, kuriose bus 
įgyvendinamos atitinkamos priemonės;
ii) ar pasiūlymas dėl rinkinio atitinka 
Sąjungos ir valstybių narių 
įsipareigojimus, nustatytus 8 straipsnyje;
d) aktualumo:
i) ar pasiūlymas dėl rinkinio yra 
suderinamas su struktūriniais iššūkiais ir 
prioritetais, nustatytais įgyvendinant 
Europos semestrą arba makroekonominio 
koregavimo programas;
ii) ar pasiūlymas dėl rinkinio yra 
suderinamas su kitais atitinkamais 
veiksmais, susijusiais su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu;
iii) ar pasiūlymu dėl rinkinio prisidedama 
prie valstybės narės pasirengimo 
prisijungti prie euro zonos ir įsivesti eurą.
Šioje dalyje nurodyti vertinimo kriterijai 
taikomi pagal II priede nustatytas gaires.
4. Atlikti valstybių narių pateiktų 
pasiūlymų dėl reformų įsipareigojimų 
vertinimą Komisijai gali padėti ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybei narei oficialiai pateikus 
pasiūlymą, Komisija per keturis mėnesius 
įgyvendinimo aktu priima sprendimą. Jeigu 

Valstybei narei oficialiai pateikus 
pasiūlymą, Komisija per keturis mėnesius 
deleguotuoju aktu pagal 36a straipsnį 
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Komisija valstybės narės pateiktą 
pasiūlymą dėl reformų įsipareigojimų 
įvertina teigiamai, tame sprendime 
išdėstomi reformų įsipareigojimai, kuriuos 
turi įgyvendinti valstybė narė, įskaitant 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, ir 
pagal 10 straipsnį skiriamas finansinis 
įnašas.

priima sprendimą. Jeigu Komisija 
valstybės narės pateiktą pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų įvertina teigiamai, 
tame sprendime išdėstomi reformų 
įsipareigojimai, kuriuos turi įgyvendinti 
valstybė narė, įskaitant tarpines reikšmes ir 
siektinas reikšmes, ir pagal 10 straipsnį 
skiriamas finansinis įnašas. 

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas finansinis 
įnašas nustatomas atsižvelgiant į 
atitinkamos valstybės narės pasiūlytų 
reformų pobūdį ir svarbą, įvertintus 
remiantis 11 straipsnio 7 dalyje 
nustatytais kriterijais, pagal II priede 
nustatytas gaires ir atsižvelgiant į šiuos 
kriterijus:

2. 11a straipsnyje nustatytus 
kriterijus atitinkantiems reformų 
įsipareigojimams skiriamo finansinio 
įnašo suma nustatoma taip:

Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu atitinkamos valstybės narės 
pateiktas pasiūlymas dėl reformų 
įsipareigojimų visiškai atitinka 11 
straipsnio 7 dalyje nustatytus kriterijus, 
reformų įsipareigojimai laikomi esminiais 
ir atitinkamai valstybei narei skiriama visa 
didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 9 
straipsnyje, suma;

a) jeigu numatytų visų pasiūlymo dėl 
reformų įsipareigojimų išlaidų suma yra 
lygi 9 straipsnyje nurodytam didžiausiam 
finansiniam įnašui tai valstybei narei arba 
yra už jį didesnė, atitinkamai valstybei 
narei skiriamo finansinio įnašo suma turi 
būti lygi 9 straipsnyje nurodyto didžiausio 
finansinio įnašo bendrai sumai;
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Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu atitinkamos valstybės narės 
pateiktas pasiūlymas dėl reformų 
įsipareigojimų pakankamai atitinka 11 
straipsnio 7 dalyje nustatytus kriterijus, 
reformų įsipareigojimai laikomi 
reikšmingais ir atitinkamai valstybei narei 
skiriama pusė didžiausio finansinio įnašo, 
nurodyto 9 straipsnyje, ir

b) jeigu numatytų visų pasiūlymo dėl 
reformų įsipareigojimų išlaidų suma yra 
mažesnė už 9 straipsnyje nurodytą 
didžiausią finansinį įnašą tai valstybei 
narei, tai valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turi būti lygi 
numatytų visų pasiūlymo dėl reformų 
įsipareigojimų išlaidų sumai;

Or. en

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu atitinkamos valstybės narės 
pateiktas pasiūlymas dėl reformų 
įsipareigojimų nepakankamai atitinka 11 
straipsnio 7 dalyje nustatytus kriterijus, 
atitinkamai valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas.

c) jeigu pasiūlymas dėl reformų 
įsipareigojimų neatitinka 11a straipsnyje 
nustatytų kriterijų, atitinkamai valstybei 
narei finansinis įnašas neskiriamas. Pagal 
19 straipsnio 2 dalies d punktą atitinkama 
valstybė narė gali pateikti techninės 
paramos prašymą, kad per vėlesnius 
ciklus ji turėtų galimybę pasiūlymą 
parengti geriau.

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytame sprendime nustatomas 
finansinis įnašas, mokėtinas vieną kartą, 
kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai įgyvendina visas tarpines 
reikšmes ir siektinas reikšmes, nustatytas 
dėl kiekvieno reformų įsipareigojimo 
įgyvendinimo.

1 dalyje nurodytame sprendime taip pat 
nustatomas:

Or. en

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendime nustatomas reformų 
įsipareigojimų įgyvendinimo laikotarpis, 
kurio trukmė – ne ilgiau nei treji metai 
nuo sprendimo priėmimo. Jame taip pat 
nustatoma: išsami atitinkamos valstybės 
narės reformų įsipareigojimų įgyvendinimo 
ir ataskaitų apie tai teikimo per Europos 
semestrą tvarka ir tvarkaraštis; atitinkami 
rodikliai, susiję su tarpinių reikšmių ir 
siektinų reikšmių pasiekimu, ir Komisijos 
prieigos prie pagrindinių susijusių 
duomenų sąlygos.

a)  finansinis įnašas, mokėtinas 
dalimis, kai atitinkama valstybė narė 
patenkinamai įgyvendina atitinkamus 
tarpinius ir galutinius tikslus, nustatytus 
dėl reformų įsipareigojimų įgyvendinimo;

b) reformų projektų aprašymas ir 
numatyta visų reformų įsipareigojimų 
išlaidų suma;
c) reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimo laikotarpis, kuris, kiek tai 
susiję su reformų užbaigimu, yra 
laikotarpis, iki kurio pabaigos turi būti 
įgyvendintos reformos ir kuris baigiasi ne 
vėliau kaip po septynerių metų nuo 
sprendimo priėmimo dienos;
d) išsami atitinkamos valstybės narės 
reformų įsipareigojimų įgyvendinimo ir 
ataskaitų dėl jų teikimo per Europos 
semestrą tvarka ir tvarkaraštis;
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e) atitinkami rodikliai, susiję su 
tarpinių ir galutinių tikslų siekimu, taip 
pat
f) Komisijos užtikrinamos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų tvarka.

Or. en

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dalies ar visų reformų 
įsipareigojimų, įskaitant atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
atitinkama valstybė narė dėl objektyvių 
aplinkybių nebegali įgyvendinti, 
atitinkama valstybė narė Komisijai gali 
pateikti argumentuotą prašymą iš dalies 
arba visiškai pakeisti 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sprendimą. Šiuo tikslu valstybė 
narė gali pasiūlyti pakeistus arba naujus 
reformų įsipareigojimus.

1. Jei valstybė narė nebegali 
įgyvendinti dalies ar visų reformų 
įsipareigojimų, įskaitant atitinkamus 
tarpinius ir galutinius tikslus, dėl 
objektyvių aplinkybių, įskaitant išskirtines 
aplinkybes, kurios susidaro 
nepaprastosios padėties, darančios poveikį 
konkrečiai valstybei narei arba visai 
Sąjungai, atveju, su kuriomis susidoroti 
reikalingas tos valstybės narės reagavimo 
į nelaimę planas arba jos atsparumas 
atlaikyti didelio masto sukrėtimus, ta 
valstybė narė gali pateikti Komisijai 
pagrįstą prašymą iš dalies pakeisti 
sprendimą, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 
dalyje. Šiuo tikslu valstybė narė gali 
pasiūlyti pakeistus reformų 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio 12 straipsnio 3 dalies 
antrai pastraipai, atitinkama valstybė narė 

Nedarant poveikio 12 straipsnio 3 daliai, 
atitinkama valstybė narė reguliariai per 
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reguliariai per Europos semestrą teikia 
ataskaitas apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant reformų įsipareigojimus. Šiuo 
tikslu valstybės narės yra raginamos 
teikiant reformų įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas naudotis nacionalinių reformų 
programų turiniu. Išsami ataskaitų teikimo 
tvarka ir tvarkaraštis, įskaitant Komisijos 
prieigos prie pagrindinių susijusių 
duomenų sąlygas, išdėstomi 12 straipsnio 1 
dalyje nurodytame sprendime.

Europos semestrą teikia pažangos, 
padarytos įgyvendinant reformų 
įsipareigojimus, ataskaitas. Šiuo tikslu 
valstybės narės, teikdamos reformų 
įgyvendinimo pažangos ataskaitas, 
naudojasi nacionalinių reformų programų 
turiniu. Išsami ataskaitų teikimo tvarka ir 
tvarkaraštis, įskaitant Komisijos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų 
sąlygas, išdėstomi 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime.

Or. en

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybei narei pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę teikiamas 
finansinis įnašas yra finansavimas, 
nesusijęs su išlaidomis, kaip nurodyta 
Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 
dalies a punkte; jis valdomas pagal tame 
reglamente išdėstytas tiesioginio valdymo 
taisykles ir teikiamas be nacionalinio 
bendro finansavimo.

1. Valstybei narei pagal 
konvergencijos ir reformų priemonę 
teikiamas finansinis įnašas yra 
finansavimas, nesusijęs su išlaidomis, kaip 
nurodyta Finansinio reglamento 
125 straipsnio 1 dalies a punkte; jis 
valdomas pagal tame reglamente išdėstytas 
tiesioginio valdymo taisykles ir teikiamas 
be nacionalinio bendro finansavimo.

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be Finansinio reglamento 
12 straipsnio 4 dalies, nepanaudoti 
įsipareigojimų asignavimai pagal šį 
reglamentą automatiškai perkeliami ir 
gali būti priskiriami įsipareigojimams iki 
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2027 m. gruodžio 31 d. Kitais finansiniais 
metais pirmiausia naudojama perkelta 
suma.

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis Išbraukta.
Reformų tvarumas

1. Valstybė narė grąžina Komisijai 
visus pagal 15 straipsnį jai išmokėtus 
finansinius įnašus, susijusius su reformų 
įsipareigojimais, jeigu per penkerius 
metus nuo išmokėjimo atitinkamoje 
valstybėje narėje iš esmės pasikeitė 
sąlygos, kuriomis buvo galima atlikti 
tokius mokėjimus.
2. Toliau nurodyti atvejai yra esminis 
sąlygų, kuriomis buvo galima atlikti 
mokėjimą, pasikeitimas:
a) reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimą lėmę elementai panaikinti; 
arba
b) reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimą lėmę elementai iš esmės 
pakeisti kitomis priemonėmis.
3. Atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, Komisija priima sprendimą dėl 
įnašo grąžinimo.

Or. en

Pakeitimas 138
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu atitinkama valstybė narė 
sutinka, Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
reformų įsipareigojimų rinkinyje 
numatytos finansinės paramos Sąjungos 
finansavimo matomumą.

2. Jeigu atitinkama valstybė narė 
sutinka, Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
reformų įsipareigojimų rinkinyje 
numatytos finansinės paramos Sąjungos 
finansavimo matomumą, be kita ko, 
vykdant bendrą komunikacijos veiklą su 
atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) komunikacijos projektai, skirti 
mokymosi, bendradarbiavimo, 
informuotumo didinimo bei sklaidos 
veiklai ir keitimuisi gerąja patirtimi; 
informuotumo didinimo ir informacinių 
kampanijų, žiniasklaidos kampanijų ir 
renginių, įskaitant institucinį informavimą 
ir prireikus komunikaciją per socialinius 
tinklus, organizavimas; ir

h) komunikacijos projektai, skirti 
mokymosi, bendradarbiavimo, 
informuotumo didinimo bei sklaidos 
veiklai ir keitimuisi gerąja patirtimi, be kita 
ko, organizuojant specialius techninius 
pažintinius vizitus valstybėse narėse, 
kurios įgyvendino panašias reformas; 
informuotumo didinimo ir informacinių 
kampanijų, žiniasklaidos kampanijų ir 
renginių, įskaitant institucinį informavimą 
ir prireikus komunikaciją per socialinius 
tinklus, organizavimas;

Or. en

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) informacijai ir Programos 
rezultatams skleisti skirtos medžiagos 
rinkimas ir skelbimas, be kita ko, kuriant, 
valdant ir prižiūrint sistemas ir priemones 
naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis.

i) informacijai ir Programos 
rezultatams skleisti skirtos medžiagos 
rinkimas ir skelbimas, be kita ko, kuriant, 
valdant ir prižiūrint sistemas ir priemones 
naudojantis informacinėmis ir ryšių 
technologijomis, taip pat

Or. en

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
remiami 4 ir 5 straipsniuose nustatyti 
bendrieji ir konkretūs tikslai.

Or. en

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal šią priemonę, 
pateikia techninės paramos prašymą 
Komisijai, nurodydama remtinas politikos 
sritis ir prioritetus, kuriems taikoma 
Programa, kaip nustatyta 6 straipsnyje. 
Komisija skelbia kvietimus teikti prašymus 
pagal techninės paramos priemonę, 
kuriuose bus nurodyti atitinkami prašymų 
pateikimo terminai. Komisija gali parengti 
gaires dėl pagrindinių elementų, įtrauktinų 
į paramos prašymą.

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal šią priemonę, 
pateikia techninės paramos prašymą 
Komisijai, nurodydama remtinas politikos 
sritis ir prioritetus, kuriems taikoma 
Programa, kaip nustatyta 6 straipsnyje. 
Komisija skelbia kvietimus teikti prašymus 
pagal techninės paramos priemonę, 
kuriuose bus nurodyti atitinkami prašymų 
pateikimo terminai. Komisija gali parengti 
gaires dėl pagrindinių elementų, įtrauktinų 
į paramos prašymą, ir papildomai skatinti 
ir propaguoti techninės paramos 
naudojimą didelius paramos poreikius 



PR\1201180LT.docx 93/136 PE648.526v01-00

LT

turinčiose valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų tvariam ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui užtikrinti, 
įgyvendinimu;

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų tvariam ir įtraukiam 
ekonomikos augimui, kokybiškų darbo 
vietų kūrimui užtikrinti ir socialinei 
įtraukčiai įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augimą skatinančių reformų, 
vykdomų pagal ekonomikos valdymo 
procesus, visų pirma įgyvendinant 
atitinkamas konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, pateiktas per Europos 
semestrą, ar atitinkamus veiksmus, 
susijusius su Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimu, įgyvendinimu;

c) reformų, vykdomų pagal 
ekonomikos valdymo procesus, visų pirma 
įgyvendinant Europos semestrą arba 
veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės 
aktų įgyvendinimu, įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pasiūlymo dėl reformų 
įsipareigojimų parengimu ir valstybių 
narių prisiimtų reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimu;

d) pasiūlymo dėl rinkinių pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę ir dėl reformų 
įsipareigojimų pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę parengimu ir 
įgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) reformų, kurios svarbios 
valstybėms narėms, kurių valiuta nėra 
euro ir kurios ėmėsi akivaizdžių veiksmų, 
kad per nustatytą laikotarpį įsivestų 
bendrą valiutą, rengiantis narystei euro 
zonoje, įgyvendinimu.

e) reformų, kurios valstybėms narėms, 
prisiėmusioms reformų įsipareigojimus 
pagal konvergencijos ir reformų 
priemonę, svarbios rengiantis jų narystei 
euro zonoje, įgyvendinimu, taip pat

Or. en

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiksmais, kuriuos vykdant galima 
pasiekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus ir įgyvendinti Europos 
socialinių teisių ramsčio principus.

Or. en

Pakeitimas 148
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytame 
bendradarbiavimo ir paramos plane atskirai 
nuo kitos techninės paramos nurodomos 
priemonės, susijusios su pasirengimu 
narystei euro zonoje pagal 32 straipsnį. 
Plane taip pat atskirai nurodomos 
priemonės, susijusios su valstybių narių 
prisiimtais reformų įsipareigojimais pagal 
13 ir 29 straipsnius.

4. 3 dalyje nurodytame 
bendradarbiavimo ir paramos plane atskirai 
nuo kitos techninės paramos nurodomos 
priemonės, susijusios su pasiūlymais dėl 
rinkinių, įgyvendinamų pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę, ir pasiūlymais 
dėl reformų įsipareigojimų, prisiimtų 
pagal konvergencijos ir reformų 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą.

3. Komisija gali vykdyti 
komunikacijos veiklą, kad užtikrintų 
bendradarbiavimo ir paramos planuose 
numatytoms paramos priemonėms 
teikiamo Sąjungos finansavimo 
matomumą, be kita ko, vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Or. en

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiti techninės paramos priemonei skirti 
finansiniai įnašai

Išteklių perkėlimai techninės paramos 
priemonei
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Or. en

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 7 straipsnio 2 dalies b punkte ir 
c punkto ii papunktyje nustatyto finansinio 
paketo, Programos techninės paramos 
biudžetas gali būti finansuojamas iš 
papildomų valstybių narių savanoriškų 
įnašų.

1. Be šio reglamento 7 straipsnio 2 
dalyje nustatyto finansinio paketo, 
Programos techninės paramos biudžetas 
gali būti finansuojamas iš valstybių narių 
savanoriškų perkėlimų, atliktų pagal 
Reglamento (ES) .../.. [BNR pakeičiantis 
reglamentas] 21 straipsnį ir laikantis tame 
straipsnyje nurodytos procedūros, kaip 
nurodyta šio reglamento 7 straipsnio 4 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytus papildomus 
savanoriškus įnašus gali sudaryti įnašai 
pagal Reglamento [pakeičiančio BNR] 
100 straipsnį ir pagal tame straipsnyje 
nustatytą tvarką, kaip nurodyta 7 
straipsnio 4 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalis



PR\1201180LT.docx 97/136 PE648.526v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Techninę paramą taip pat gali teikti 
individualūs ekspertai, kurie gali būti 
kviečiami prisidėti prie atrinktos pagal 
Programą organizuojamos veiklos, jei tai 
būtina siekiant įgyvendinti 5 straipsnio 2 
dalies b punkte ir c punkto ii papunktyje 
nustatytus konkrečius tikslus.

4. Techninę paramą taip pat gali teikti 
individualūs ekspertai, kurie gali būti 
kviečiami prisidėti prie atrinktos pagal 
programą organizuojamos veiklos, jei tai 
būtina siekiant įgyvendinti 5 straipsnyje 
nustatytus konkrečius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įgyvendinti techninės paramos 
priemonę pagal Programą, Komisija 
įgyvendinimo aktais priima darbo 
programas ir apie jas informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.

Siekdama įgyvendinti techninės paramos 
priemonę pagal Programą, Komisija 
deleguotaisiais aktais pagal 36a straipsnį 
priima darbo programas ir apie jas 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programose nurodomas techninės 
paramos priemonės skyrimo procesas. Jose 
taip pat nustatomos joms įgyvendinti 
reikalingos priemonės pagal 4 straipsnio 
b punkte ir 5 straipsnio 2 dalie b punkte ir 
c punkto ii papunktyje išdėstytus 
bendruosius ir konkrečius tikslus, dotacijų 
skyrimo kriterijai ir visi elementai, kurių 
reikalaujama pagal Finansinį reglamentą.

Darbo programose nurodomas techninės 
paramos priemonės skyrimo procesas. Jose 
taip pat nustatomos joms įgyvendinti 
reikalingos priemonės pagal 4 ir 
5 straipsniuose išdėstytus bendruosius ir 
konkrečius tikslus, dotacijų skyrimo 
kriterijai ir visi elementai, kurių 
reikalaujama pagal Finansinį reglamentą.

Or. en
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Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
IV Skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės paramos veiklos metinėje 
ataskaitoje pateikiama informacija apie 
pažangą, padarytą atitinkamoms 
valstybėms narėms įgyvendinant reformų 
įsipareigojimus pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę. Metinėje 
ataskaitoje taip pat pateikiama atitinkama 
informacija apie konvergencijos priemonės 
finansinės paramos komponento 
įgyvendinimą.

Finansinės paramos veiklos metinėje 
ataskaitoje pateikiama informacija apie 
pažangą, padarytą atitinkamoms 
valstybėms narėms įgyvendinant rinkinius 
pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę. Metinėje ataskaitoje taip pat 
pateikiama informacija apie pažangą, 
padarytą atitinkamoms valstybėms narėms 
įgyvendinant reformų įsipareigojimus 
pagal konvergencijos ir reformų 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendradarbiavimo ir paramos 
planus, nurodytus 19 straipsnio 3 dalyje, ir

c) bendradarbiavimo ir paramos 
planus, nurodytus 19 straipsnio 3 dalyje;
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Or. en

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) priimtas specialias priemones, 
nurodytas 23 straipsnio 6 dalyje.

d) specialias priemones, priimtas 
pagal 23 straipsnio 6 dalį; taip pat

Or. en

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos priemonių įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ne vėliau kaip ketveriems 
metams po Programos įgyvendinimo 
pradžios Komisija Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia nepriklausomą 
laikotarpio vidurio Programos vertinimo 
ataskaitą, o praėjus ne vėliau kaip 
ketveriems metams po 1 straipsnyje 
nurodyto laikotarpio pabaigos – 
nepriklausomą Programos ex post 

1. Ne vėliau kaip ... [ketveri metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia nepriklausomą laikotarpio vidurio 
Programos vertinimo ataskaitą, o praėjus 
ne daugiau kaip ketveriems metams po 1 
straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos – 
nepriklausomą Programos ex post 
vertinimo ataskaitą.
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vertinimo ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vertinimas apima reformų 
įgyvendinimo priemonę, techninės 
paramos priemonę ir konvergencijos 
priemonę.

2. Vertinimas apima konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę, konvergencijos ir reformų 
priemonę ir techninės paramos priemonę.

Or. en

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai aktualu, kartu su laikotarpio vidurio 
vertinimo ataskaita pateikiamas 
pasiūlymas dėl šio reglamento pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vertinimo ataskaita taip pat 
perduodama Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui bei Regionų 
komitetui.
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Or. en

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
V a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Va SKYRIUS
ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS
36a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas
1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 7j straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnio 
1 dalyje ir 23 straipsnio 5 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 7j straipsnio 1 
dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 23 
straipsnio 5 dalyje nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu 
dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami 
tame sprendime nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.
4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais, 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros nustatytais principais.
5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 7j straipsnio 1 dalį, 12 
straipsnio 1 dalį ir 23 straipsnio 5 dalį 
priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo 
atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 
ir Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 7 straipsnio 2 dalies b punkte ir 
c punkto ii papunktyje nurodyto 
Programos finansinio paketo lėšomis taip 
pat gali būti dengiamos techninės ir 
administracinės pagalbos, įskaitant 
stebėseną, komunikaciją ir vertinimą, 
reikalaujamus pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 2017/825 ir neužbaigtus iki 2020 m. 
gruodžio 31 d., išlaidos.

2. 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
techninės paramos priemonės finansinio 
paketo lėšomis taip pat gali būti dengiamos 
techninės ir administracinės pagalbos, 
įskaitant stebėseną, komunikaciją ir 
vertinimą, reikalaujamus pagal Reglamentą 
(ES) Nr. 2017/825 ir neužbaigtus iki 
2020 m. gruodžio 31 d., išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
-I priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas
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Pakeitimas

-I PRIEDAS (naujas)
Vienai valstybei narei skiriamo didžiausio finansinio įnašo pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę apskaičiavimo metodika
Šiame priede išdėstyta didžiausio finansinio įnašo, skiriamo kiekvienai valstybei narei 
pagal konvergencijai ir konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę, kaip nurodyta 
7e straipsnyje, apskaičiavimo metodika. Šia metodika užtikrinamas minimalus įnašo 
kiekvienai valstybei narei dydis.
Didžiausias valstybės narės finansinis įnašas pagal konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę ( ) apibrėžiamas taip: 𝑴𝑭𝑪𝒊

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

čia:
FS (finansinė parama) – skiriamas finansinis paketas pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 dalyje, ir

 – i valstybės narės įnašo raktas, apibrėžtas kaip:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

čia:
 – i valstybės įnašo raktas,𝜶𝒊

 2018 m. bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam i valstybės gyventojui,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 – 2018 m. svertinis vidutinis bendrasis vidaus produktas vienam euro zonos 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

(EA-19) valstybių narių gyventojui,
 – bendras i valstybės gyventojų skaičius 2018 m.,𝒑𝒐𝒑𝒊

 – bendras EA-19 valstybių narių gyventojų skaičius 2018 m.𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Taikant šią metodiką gaunama toliau nurodyta didžiausio finansinio įnašo pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę dalis ir suma, kuri būtų 
skiriama kiekvienai valstybei narei kiekvienu 7f straipsnyje aprašyto skyrimo proceso 
etapu ir pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas:
[suma bus įrašyta vėlesniame etape]
Įnašo raktas didžiausiai sumai apskaičiuoti (procentinė visos paramos dalis)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67
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EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Iš viso 100,00

Priedėlis. Proporcingas finansinio įnašo koregavimas (7f straipsnis)
Šiame priedėlyje išdėstytas valstybėms narėms skiriamo finansinio įnašo nustatymo 
metodas, jeigu likusi bendro paketo suma, kurią galima skirti pagal kvietimo teikti 
paraiškas procedūrą, organizuojamą pasibaigus antram dvidešimt keturių mėnesių 
laikotarpiui, yra nepakankama finansiniams įnašams valstybėms narėms, pateikusioms 
patvirtintą pasiūlymą pagal kvietimą teikti paraiškas pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą priemonę, padengti.
Tuo atveju i valstybei narei skirtas finansinis įnašas apskaičiuojamas taip:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

čia:
FCi yra i valstybei narei paskirtas finansinis įnašas, nustatytas remiantis 7i straipsnyje 
nurodytais kriterijais, o

 yra koregavimo koeficientas, apibrėžtas kaip:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

kai i – visos valstybės narės, pateikusios pasiūlymą pagal kvietimą teikti paraiškas.

Or. en



PR\1201180LT.docx 105/136 PE648.526v01-00

LT

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienai valstybei narei skiriamo didžiausio 
finansinio įnašo apskaičiavimas

Vienai valstybei narei skiriamo didžiausio 
finansinio įnašo pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę apskaičiavimas

Or. en

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame priede išdėstyta didžiausio 
finansinio įnašo, skiriamo kiekvienai 
valstybei narei pagal finansinės paramos 
priemonę, kaip nurodyta 9 straipsnyje, ir 
didžiausio finansinio įnašo, skiriamo 
kiekvienai valstybei narei pagal 
konvergencijos paramos priemonės 
finansinę paramą, kaip nurodyta 26 
straipsnyje, apskaičiavimo metodika.

Šiame priede išdėstyta didžiausio 
finansinio įnašo, skiriamo kiekvienai 
valstybei narei pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę, kaip nurodyta 9 
straipsnyje, apskaičiavimo metodika.

Or. en

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reformų įgyvendinimo priemonė Konvergencijos ir reformų priemonė

Or. en
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Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 antraštinės dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias valstybės narės finansinis 
įnašas pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę apibrėžiamas taip:

Didžiausias valstybės narės finansinis 
įnašas ( ) pagal konvergencijos ir 𝑴𝑭𝑪𝒊
reformų priemonę apibrėžiamas taip:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

čia: čia:

FS (finansinė parama) – finansinis paketas, 
skiriamas pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę, kaip nurodyta 7 straipsnio 2 
dalies a punkte, ir

FS (finansinė parama) – finansinis paketas, 
skiriamas pagal konvergencijos ir reformų 
priemonę, kaip nurodyta 7 straipsnio 
2 dalies a punkte, ir

i valstybės narės įnašo raktas αi 
apibrėžiamas kaip:

i valstybės narės įnašo raktas αi 
apibrėžiamas kaip:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

čia:
 – i valstybės įnašo raktas,𝜶𝒊

– 2018 m. bendrasis vidaus 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

produktas, tenkantis vienam i valstybės 
gyventojui,

 – 2018 m. svertinis 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

bendrojo vidaus produkto vidurkis, 
tenkantis vienam reikalavimus 
atitinkančios, euro zonai 
nepriklausančios valstybės narės 
gyventojui,

 – bendras i šalies gyventojų skaičius,𝑝𝑜𝑝𝑖  – bendras i šalies gyventojų skaičius 𝑝𝑜𝑝𝑖
2018 m.,

 – bendras visų ES 27 valstybių 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈  – bendras reikalavimus 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
atitinkančių, euro zonai nepriklausančių 
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narių gyventojų skaičius. valstybių narių gyventojų skaičius 2018 m.

Or. en

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šią formulę gauta toliau nurodyta 
didžiausio finansinio įnašo pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę, dalis ir suma, kuri 
būtų skiriama kiekvienai valstybei narei 
kiekvienu 10 straipsnyje aprašyto skyrimo 
proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
teikti paraiškas.

Taikant šią formulę gauta toliau nurodyta 
didžiausio finansinio įnašo pagal 
konvergencijos ir reformų priemonę dalis 
ir suma, kuri būtų skiriama kiekvienai 
valstybei narei kiekvienu 10 straipsnyje 
aprašyto skyrimo proceso etapu ir pagal 
kiekvieną kvietimą teikti paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 pastraipos -1 lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-1 lentelė (nauja)
Įnašo raktas didžiausiai sumai apskaičiuoti (procentinė visos paramos dalis)

BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
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SE 2,89
Iš viso 100,00

[Sumos bus įrašytos vėlesniame etape]

Or. en

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 pastraipos 1 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konvergencijos priemonės finansinės 
paramos komponentas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame priedėlyje išdėstomas valstybėms 
narėms skiriamo finansinio įnašo 
nustatymo metodas, jeigu likusi bendro 
paketo suma, kurią galima skirti pagal 
kvietimo teikti paraiškas procedūrą, 
organizuojamą pasibaigus pirmiems 
dvidešimt mėnesių, yra nepakankama 
finansiniams įnašams, skirtiems 
valstybėms narėms, pateikusioms 
pasiūlymą pagal kvietimą (pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę arba pagal 
konvergencijos priemonės finansinės 
paramos komponentą), padengti.

Šiame priedėlyje išdėstomas valstybėms 
narėms skiriamo finansinio įnašo 
nustatymo metodas, jeigu likusi bendro 
paketo suma, kurią galima skirti pagal 
kvietimo teikti paraiškas procedūrą, 
organizuojamą pasibaigus antram 36 
mėnesių laikotarpiui, yra nepakankama 
finansiniams įnašams valstybėms narėms, 
pateikusioms pasiūlymą pagal kvietimą 
teikti paraiškas pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę, padengti.

Or. en

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 6 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

, kai valstybės narės pasiūlymas (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
dėl reformos pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę įvertintas kaip visiškai 

 , kai valstybės narės reformų 𝑴𝑭𝑪𝒊
pasiūlymas pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę yra įvertintas kaip 
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atitinkantis 11 straipsnio 7 dalyje 
nurodytus kriterijus, todėl jam skiriamas 
didžiausias finansinis įnašas; 

visiškai atitinkantis 11a straipsnio 3 dalyje 
nustatytus kriterijus, todėl jam skiriamas 
didžiausias finansinis įnašas;

Or. en

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

, kai valstybės narės pasiūlymas dėl 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
reformos pagal reformų įgyvendinimo 
priemonę įvertintas kaip visiškai 
atitinkantis 11 straipsnio 7 dalyje 
nurodytus kriterijus, todėl jam skiriamas 
didžiausias finansinis įnašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 , kai valstybės narės (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
pasiūlymas dėl reformos pagal 
konvergencijos priemonės finansinės 
paramos komponentą įvertintas kaip 
visiškai atitinkantis 11 straipsnio 7 dalyje 
ir 27 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
kriterijus, todėl jam skiriamas didžiausias 
finansinis įnašas; arba

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 , kai valstybės narės pasiūlymas dėl 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
reformos pagal konvergencijos priemonės 
finansinės paramos komponentą 
įvertintas kaip patenkinamai atitinkantis 
11 straipsnio 7 dalyje ir 27 straipsnio 3 
dalyje nurodytus kriterijus, todėl jam 
skiriama pusė didžiausio finansinio įnašo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl reformų 
įsipareigojimų ir nustatyti finansinį įnašą 
atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus 
tikslus ir kitus atitinkamus reikalavimus, 
įgyvendinant reformų įgyvendinimo 
priemonę ir konvergencijos priemonės 
finansinės paramos komponentą. Šios 
gairės visų pirma yra vertinimo kriterijų 
taikymo ir finansinio įnašo nustatymo, kaip 
atitinkamai nurodyta 11 straipsnio 7 dalyje 
ir 12 straipsnio 2 dalyje bei 28 straipsnyje, 
pagrindas.

Šių vertinimo gairių tikslas – kartu su šiuo 
reglamentu sudaryti pagrindą Komisijai 
skaidriai ir teisingai vertinti valstybių narių 
pateiktus pasiūlymus dėl reformų ir 
investicijų rinkinių pagal konvergencijai 
ir konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę ir reformų įsipareigojimus 
pagal konvergencijos ir reformų priemonę 
ir nustatyti finansinį įnašą atsižvelgiant į 
šiame reglamente nustatytus tikslus ir kitus 
atitinkamus reikalavimus. Šios gairės visų 
pirma yra vertinimo kriterijų taikymo ir 
finansinio įnašo nustatymo, kaip 
atitinkamai nurodyta 7i straipsnio 3 dalyje, 
7j straipsnio 2 dalyje, 11a straipsnio 3 
dalyje ir 12 straipsnio 2 dalyje, pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 184
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taigi, gairės netaikomos nei techninės 
paramos priemonei, nei konvergencijos 
priemonės techninės paramos 
komponentui. Todėl jos netaikomos 19–31 
straipsniuose nurodytos techninės 
paramos prašymams vertinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 3 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikti papildomas rekomendacijas 
dėl valstybių narių pateiktų pasiūlymų dėl 
reformų įsipareigojimų vertinimo proceso;

a) pateikti papildomas rekomendacijas 
dėl valstybių narių pateiktų pasiūlymų dėl 
rinkinių ir reformų įsipareigojimų 
vertinimo proceso;

Or. en

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 3 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) apibrėžti vertinimo, kurį pagal 
vertinimo kriterijus turi atlikti Komisija, ir 
finansinio įnašo, kuris turi būti nurodytas 
Komisijos sprendime, nustatymo ryšį, 
susijusį su atrinktais reformų 
įsipareigojimais.

c) apibrėžti vertinimo, kurį pagal 
vertinimo kriterijus turi atlikti Komisija, ir 
finansinio įnašo, kuris turi būti nurodytas 
Komisijos sprendime, nustatymo ryšį, 
susijusį su atrinktais rinkiniais ir reformų 
įsipareigojimais.

Or. en
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Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gairės yra priemonė, kuria siekiama 
sudaryti palankesnes sąlygas Komisijai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų ir 
užtikrinti, kad reformų įgyvendinimo 
priemone ir konvergencijos priemonės 
finansinės paramos komponentu būtų 
teikiamos finansinės paskatos svarbioms, 
didelės pridėtinės vertės reformoms 
įgyvendinti, kartu užtikrinant vienodas 
sąlygas valstybėms narėms.

Gairės yra priemonė, kuria siekiama 
sudaryti palankesnes sąlygas Komisijai 
vertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų ir 
užtikrinti, kad konvergencijai ir 
konkurencingumui skirta biudžeto 
priemone ir konvergencijos ir reformų 
priemone būtų teikiamos finansinės 
paskatos svarbioms, didelės pridėtinės 
vertės reformoms įgyvendinti, kartu 
užtikrinant vienodas sąlygas visoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 11 straipsnį valstybė narė, 
pageidaujanti gauti paramą pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę, Komisijai pateikia 
pasiūlymą dėl reformų įsipareigojimų. 
Pasiūlymas yra tinkamai argumentuojamas 
ir pagrindžiamas ir jame pateikiami visi 
11 straipsnio 3 dalyje nurodyti elementai. 
Siekiant parengti kokybiškus pasiūlymus 
dėl reformų įsipareigojimų, Komisija gali 
suorganizuoti tarpusavio konsultacijas, kad 
atitinkama valstybė narė prieš pateikdama 
pasiūlymą galėtų pasinaudoti kitų valstybių 
narių patirtimi.

Pagal 7h straipsnį valstybė narė, 
pageidaujanti gauti paramą pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui 
skirtą biudžeto priemonę, Komisijai 
pateikia nuoseklų pasiūlymą dėl 
reikalavimus atitinkančių reformų ir 
investicijų. Pagal 11 straipsnį valstybė 
narė, pageidaujanti gauti paramą pagal 
konvergencijos ir reformų priemonę, 
Komisijai pateikia pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų. Pasiūlymas yra tinkamai 
argumentuojamas ir pagrindžiamas ir jame 
pateikiami visi 7h ir 11 straipsniuose 
nurodyti elementai. Siekiant parengti 
kokybiškus pasiūlymus dėl reformų 
įsipareigojimų, Komisija gali suorganizuoti 
tarpusavio konsultacijas, kad atitinkama 
valstybė narė prieš pateikdama pasiūlymą 
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galėtų pasinaudoti kitų valstybių narių 
patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija vykdo vertinimą glaudžiai 
bendradarbiaudama su atitinkama valstybe 
nare. Komisija gali pateikti pastabų arba 
paprašyti papildomos informacijos. 
Atitinkama valstybė narė pateikia 
prašomos papildomos informacijos ir, jei 
reikia, gali peržiūrėti pasiūlymą iki 
oficialaus jo pateikimo. Komisija 
atsižvelgia į atitinkamos valstybės narės 
pateiktą pagrindimą ir elementus, taip pat į 
bet kurią kitą susijusią informaciją.

Komisija vykdo vertinimą glaudžiai 
bendradarbiaudama su atitinkama valstybe 
nare. Komisija gali pateikti pastabų arba 
paprašyti papildomos susijusios 
informacijos. Atitinkama valstybė narė 
pateikia prašomos papildomos informacijos 
ir, jei reikia, gali peržiūrėti pasiūlymą iki 
oficialaus jo pateikimo. Komisija 
atsižvelgia į atitinkamos valstybės narės 
pateiktą pagrindimą ir elementus, taip pat į 
bet kurią kitą susijusią informaciją.

Or. en

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 12 straipsnio 1 dalį Komisija atlieka 
vertinimą ir priima sprendimą, per keturis 
mėnesius nuo oficialaus atitinkamos 
valstybės narės pasiūlymo dėl reformų 
įsipareigojimų pateikimo priimdama 
įgyvendinimo aktą.

Pagal 7i ir 11a straipsnius Komisija 
atlieka vertinimą ir per keturis mėnesius 
nuo oficialaus atitinkamos valstybės narės 
pasiūlymo pateikimo priima sprendimą 
priimdama deleguotąjį aktą pagal 7j ir 12 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 191
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įvertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus dėl reformų įsipareigojimų, 
Komisijai gali padėti ekspertai. 

Siekiant įvertinti valstybių narių pateiktus 
pasiūlymus, Komisijai gali padėti 
ekspertai.

Or. en

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomai nuo vertinimo, kurį turi 
atlikti Komisija, Tarybos sprendimu 
2000/604/EB36 įsteigtas Ekonominės 
politikos komitetas taip pat gali pateikti 
savo nuomonę dėl valstybių narių pateiktų 
pasiūlymų dėl reformų įsipareigojimų.

Išbraukta.

_________________
36 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos 
sprendimas dėl Ekonominės politikos 
komiteto sudėties ir įstatų (2000/604/EB) 
(OL L 257, 2000 10 11, p. 28–31).

Or. en

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 punkto 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos sprendime nurodomi valstybių 
narių vykdytini reformų įsipareigojimai, 
įskaitant tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes. Jame nurodomas reformų 
įsipareigojimų įgyvendinimo laikotarpis, 

Komisijos sprendime nurodomi valstybių 
narių vykdytini reformų įsipareigojimai, 
įskaitant tarpinius ir galutinius tikslus. 
Jame nurodomas tvarkaraštis ne ilgesniam 
kaip ketverių metų laikotarpiui nuo 
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kuris negali būti ilgesnis nei treji metai 
nuo to sprendimo priėmimo. Jame taip pat 
nustatomos atitinkamos valstybės narės 
ataskaitų teikimo per Europos semestrą 
išsamios taisyklės ir tvarkaraštis, taip pat 
svarbūs rodikliai, susiję su tarpinių 
reikšmių ir siektinų reikšmių 
įgyvendinimu, ir Komisijos užtikrinamos 
prieigos prie pagrindinių svarbių duomenų 
suteikimo būdas. Galiausiai, pagal 
12 straipsnio 2 dalį Komisijos sprendimu 
nustatomas finansinis įnašas, skirtinas 
atrenkamiems reformų įsipareigojimams.

sprendimo dėl įgyvendinimo ir ne 
ilgesniam kaip septynerių metų 
laikotarpiui investicijų rinkinių atveju, 
taip pat ne ilgesniam kaip septynerių metų 
laikotarpiui nuo sprendimo dėl reformų 
įsipareigojimų priėmimo. Jame taip pat 
nustatoma atitinkamos valstybės narės 
rinkinio įgyvendinimo ir ataskaitų dėl jo 
teikimo per Europos semestrą išsami 
tvarka ir tvarkaraštis, svarbūs rodikliai, 
susiję su tarpinių ir galutinių tikslų 
įgyvendinimu, ir Komisijos užtikrinamos 
prieigos prie pagrindinių svarbių duomenų 
suteikimo būdas.

Or. en

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 11 straipsnio 7 dalį Komisija 
įvertina pasiūlymo dėl reformų 
įsipareigojimų pobūdį ir svarbą ir tuo 
tikslu atsižvelgia į šiuos kriterijus:

Pagal 7i ir 11a straipsnius Komisija 
įvertina pasiūlymą dėl rinkinių ir reformų 
įsipareigojimų ir tuo tikslu atsižvelgia į 
šiuos keturis kriterijus: efektyvumo, 
veiksmingumo, aktualumo ir 
suderinamumo.

Or. en

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ar reformų įsipareigojimais: Išbraukta.
(1)  padės veiksmingai išspręsti 
problemas, nurodytas per Europos 
semestrą, t. y. 
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– konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose ir kituose svarbiuose 
Komisijos oficialiai priimtuose Europos 
semestro dokumentuose; arba
– kai taikytina, per makroekonominio 
disbalanso procedūrą;
(2) sudaro išsamų reformų paketą;
(3)  padės pagerinti atitinkamos 
valstybės narės ekonomikos rezultatus ir 
atsparumą;
(4)  juos įgyvendinus turės ilgalaikį 
poveikį, nes, jei reikia, sustiprins 
institucinius ir administracinius 
atitinkamos valstybės narės gebėjimus;
ir

Or. en

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar atitinkamų valstybių narių 
siūlomos vidaus taisyklės, įskaitant 
siūlomas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius, užtikrintų 
veiksmingą reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimą per ne ilgesnį kaip trejų 
metų laikotarpį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įvertinti pasiūlymų pagal Siekdama įvertinti pasiūlymų pagal 
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finansinės paramos priemonę pobūdį ir 
svarbą ir nustatyti finansinį įnašą pagal 
12 straipsnio 2 dalį, atlikusi vertinimą 
Komisija pagal kiekvieną 11 straipsnio 7 
dalyje nurodytą vertinimo kriterijų suteikia 
reitingus valstybių narių pateiktiems 
pasiūlymams dėl reformų įsipareigojimų.

finansinės paramos priemonę pobūdį ir 
svarbą ir nustatyti finansinį įnašą pagal 7j 
ir 12 straipsnius, atlikusi vertinimą 
Komisija pagal kiekvieną 7i ir 
11a straipsniuose nurodytą vertinimo 
kriterijų suteikia reitingus valstybių narių 
pateiktiems pasiūlymams dėl rinkinių arba 
reformų įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 1 lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
1 lentelė (nauja)

Kriterijai Taikymo sritis Reitingas
A – dideliu mastu;

B – vidutiniu mastu;

Efektyvumas pasiūlymo grynasis 
poveikis susijusiai 
valstybei narei bus 
teigiamas ir ilgalaikis, 
atsižvelgiant į papildomas 
priemones;

C – nedideliu mastu.

pasiūlymas turi ilgalaikį 
ekonominį, socialinį ir, 
kai aktualu, 
aplinkosauginį poveikį 
susijusiai valstybei narei;
atitinkamų valstybių 
narių pasiūlyta tvarka 
užtikrinamas veiksmingas 
pasiūlymo dėl rinkinio, 
įskaitant siūlomus 
tarpinius ir galutinius 
tikslus bei susijusius 
rodiklius, įgyvendinimas;
tikimasi, kad pasiūlymu 
per įgyvendinimo 
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laikotarpį bus 
veiksmingai prisidėta prie 
valstybės narės 
konvergencijos ir 
konkurencingumo ir juo 
bus padedama didinti 
sanglaudą;

A – dideliu mastu;

B – vidutiniu mastu;

Veiksmingumas valstybės narės pateiktas 
numatytų visų pasiūlymo 
dėl rinkinio išlaidų sumos 
pagrindimas yra 
pagrįstas ir tikėtinas;

C – nedideliu mastu.

numatomi reformų ir 
investicijų projektai, 
susijęs reformų ir 
investicijų laikotarpis ir 
išsami sąnaudų bei 
naudos analizė yra 
pagrįsti ir tikėtini;

A – dideliu mastu;

B – vidutiniu mastu;

Suderinamumas pasiūlymas yra darnus 
visose politikose srityse, 
kuriose bus 
įgyvendinamos 
atitinkamos priemonės;

C – nedideliu mastu.

pasiūlymas atitinka ES ir 
valstybių narių 
įsipareigojimus;

A – dideliu mastu; 

B – vidutiniu mastu;

Aktualumas pasiūlymas suderinamas 
su strateginėmis gairėmis 
pagal 2 straipsnio 1 
pastraipos 5b punktą ir 
atitinka struktūrinius 
iššūkius ir prioritetus, 
nustatytus įgyvendinant 
Europos semestrą arba 
makroekonominio 
koregavimo programas, 
arba veiksmus, susijusius 
su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu; 

C – nedideliu mastu.

tik konvergencijos ir 
reformų priemonės 
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atveju – pasiūlymu 
prisidedama prie 
valstybės narės 
pasirengimo prisijungti 
prie euro zonos ir įsivesti 
euro valiutą;

Or. en

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 3.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1 Tikimasi, kad reformų 
įsipareigojimai padės veiksmingai spręsti 
problemas, nurodytas per Europos 
semestrą

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti konkrečioms šalims 
skirtose rekomendacijose nurodytas 
problemas;
arba
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti kituose svarbiuose 
Komisijos oficialiai priimtuose Europos 
semestro dokumentuose nurodytas 
problemas;
arba
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti per makroekonominio 
disbalanso procedūrą nurodytas 
problemas;
ir
– tikimasi, kad pasiūlyme dėl reformų 
įsipareigojimų numatytomis reformomis 
bus veiksmingai sprendžiamos nurodytos 
problemos, kad užbaigus siūlomą (-as) 
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reformą (-as) tos problemos būtų 
laikomos išspręstomis per Europos 
semestrą.
Reitingai
A – didelės apimties ir labai veiksmingi;
B – vidutinės apimties ir vidutiniškai 
veiksmingi;
C – mažos apimties ir mažai veiksmingi.

Or. en

Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 3.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2 Reformų įsipareigojimai sudaro 
išsamų reformų paketą

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti tarpusavyje susijusias 
valstybių narių problemas (apimtis);
ir
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama spręsti problemas, kurios yra 
labai svarbios valstybės narės ekonomikos 
veikimui (svarba).
Reitingai
A – didelės apimties ir labai svarbūs: 
reformų įsipareigojimais siekiama 
išspręsti keletą problemų, nurodytų 
konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose arba per 
makroekonominio disbalanso procedūrą;
B – vidutinės apimties ir vidutiniškai 
svarbūs: reformų įsipareigojimais 
siekiama išspręsti keletą problemų, 
nurodytų susijusiuose Komisijos oficialiai 
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priimtuose Europos semestro 
dokumentuose;
C – mažos apimties ir mažai svarbūs: 
netinka nė vienas pirmiau nurodytas 
variantas.

Or. en

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 3.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3 Tikimasi, kad reformų 
įsipareigojimai padės pagerinti 
atitinkamos valstybės narės ekonomikos 
rezultatus ir atsparumą

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama struktūriškai gerinti valstybės 
narės ekonomikos rezultatus;
ir
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama mažinti nuo sukrėtimų 
priklausantį valstybės narės ekonomikos 
pažeidžiamumą;
arba
– pasiūlymu dėl reformų įsipareigojimų 
siekiama padidinti valstybės narės 
ekonominės ir (arba) socialinės struktūros 
gebėjimą prisitaikyti prie sukrėtimų ir 
juos atlaikyti.
Reitingai
A – didelis tikėtinas poveikis veiklos 
rezultatams ir atsparumui;
B – vidutinis tikėtinas poveikis veiklos 
rezultatams ir atsparumui;
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C – mažas tikėtinas poveikis veiklos 
rezultatams ir atsparumui.

Or. en

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 3.4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4 Tikimasi, kad reformų 
įgyvendinimas turės ilgalaikį poveikį, jei 
reikia, stiprinant institucinius ir 
administracinius atitinkamos valstybės 
narės gebėjimus

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis
– tikimasi, kad įgyvendinus siūlomas 
reformas atsiras struktūrinių pokyčių 
administravimo ar susijusiose įstaigose;
arba
– tikimasi, kad įgyvendinus siūlomas 
reformas atsiras struktūrinių pokyčių 
susijusių sričių politikoje;
ir
– administracinių gebėjimų stiprinimas 
gali užtikrinti ilgalaikį poveikį.
Reitingai
A – dideliu mastu;
B – vidutiniu mastu;
C – nedideliu mastu.

Or. en

Pakeitimas 203
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3 punkto 3 pastraipos 3.5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.5 Tikimasi, kad atitinkamų valstybių 
narių siūlomos vidaus taisyklės, įskaitant 
siūlomas tarpines reikšmes ir siektinas 
reikšmes ir susijusius rodiklius, turėtų 
užtikrinti veiksmingą reformų 
įsipareigojimų įgyvendinimą per ne 
ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį

Išbraukta.

Pagal šį kriterijų Komisija atsižvelgia į 
šiuos vertinamus elementus:
Taikymo sritis
– struktūros užduotys valstybėje narėje: i) 
reformų įsipareigojimų vykdymas; ii) ) 
pažangos, įgyvendinant tarpines reikšmes 
ir siektinas reikšmes, stebėsena ir iii) 
ataskaitų teikimas;
ir
– siūlomos tarpinės reikšmės ir siektinos 
reikšmės yra aiškios ir realios, o siūlomi 
rodikliai yra svarbūs, priimtini ir 
patikimi;
ir
– su reformų įsipareigojimų įgyvendinimo 
organizavimu susijusios valstybių narių 
siūlomos bendros vidaus taisyklės 
(įskaitant nuostatą, kuria siekiama 
užtikrinti, kad būtų skirta pakankamai 
darbuotojų) yra patikimos.
Reitingai
A – veiksmingam įgyvendinimui užtikrinti 
vidaus taisyklių pakanka;
B – minimalios vidaus taisyklės 
veiksmingam įgyvendinimui užtikrinti;
C – veiksmingam įgyvendinimui užtikrinti 
vidaus taisyklių nepakanka.

Or. en
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Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 1 pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinio įnašo pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę nustatymas

Finansinio įnašo nustatymas

Or. en

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 12 straipsnio 2 dalį Komisija 
nustato finansinį įnašą atsižvelgdama į 
atitinkamos valstybės narės siūlomų 
reformų pobūdį ir svarbą, įvertintus 
remiantis 11 straipsnio 7 dalyje 
nustatytais kriterijais. Tuo tikslu ji taiko 
šiuos kriterijus:

Komisija nustato finansinį įnašą pagal 7j ir 
12 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 206

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu atitinkamos valstybės narės 
pateiktas pasiūlymas dėl reformų 
įsipareigojimų visiškai atitinka 11 
straipsnio 7 dalyje nustatytus kriterijus, 
reformų įsipareigojimai laikomi esminiais 
ir atitinkamai valstybei narei skiriama 
visa didžiausio finansinio įnašo, nurodyto 
9 straipsnyje, suma;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu atitinkamos valstybės narės 
pasiūlymas dėl reformų įsipareigojimų 
patenkinamai atitinka11 straipsnio 7 
dalyje nustatytus kriterijus, reformų 
įsipareigojimai laikomi reikšmingais ir 
atitinkamai valstybei narei skiriama pusė 
9 straipsnyje nurodyto didžiausio 
finansinio įnašo sumos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 208

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu atitinkamos valstybės narės 
pasiūlymas dėl reformų įsipareigojimų 
patenkinamai neatitinka 11 straipsnio 7 
dalyje nustatytų kriterijų, atitinkamai 
valstybei narei finansinis įnašas 
neskiriamas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikusi vertinimą ir atsižvelgdama į Atlikusi vertinimą pagal 7i ir 11a 
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reitingus Komisija finansinį įnašą valstybei 
narei skiria taip:

straipsnius ir atsižvelgdama į reitingus 
Komisija finansinį įnašą valstybei narei 
skiria taip:

Or. en

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 1 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esminiai reformų įsipareigojimai 
(pasiūlymas visiškai atitinka vertinimo 
kriterijus)

Rinkiniai ir reformų įsipareigojimai, kurie 
atitinka vertinimo kriterijus

Or. en

Pakeitimas 211

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 1 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– daugiau B nei A ir nėra C, arba

Or. en

Pakeitimas 212

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 1 dalies 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visi B,

Or. en
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Pakeitimas 213

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pasiūlymui dėl reformos bus skiriamas 
didžiausias finansinis įnašas.

finansinis įnašas pagal konvergencijai ir 
konkurencingumui skirtą biudžeto 
priemonę bus skiriamas taip:

Or. en

Pakeitimas 214

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos dalies 1 pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu numatytų visų pasiūlymo dėl 
rinkinio išlaidų suma, atėmus 
nacionalinio bendro finansavimo sumą, 
yra lygi 7e straipsnyje nurodytam 
didžiausiam finansiniam įnašui tai 
valstybei narei, pridėjus, kai aktualu, 
7f straipsnyje nurodytą didžiausią 
papildomą sumą, arba yra už jį didesnė, 
atitinkamai valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turi būti lygi 
7e straipsnyje nurodyto didžiausio 
finansinio įnašo, pridėjus, kai aktualu, 
7f straipsnyje nurodytą papildomą 
didžiausią finansinį įnašą, bendrai sumai;

Or. en

Pakeitimas 215

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 1 dalies1 pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jeigu numatytų visų rinkinio 
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išlaidų suma, atėmus nacionalinio bendro 
finansavimo sumą, yra mažesnė kaip 
7e straipsnyje nurodytas didžiausias 
finansinis įnašas tai valstybei narei, 
pridėjus, kai aktualu, 7f straipsnyje 
nurodytą didžiausią papildomą įnašą, 
atitinkamai valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turi būti lygi 
numatytų visų pasiūlymo dėl rinkinio 
išlaidų sumai atėmus nacionalinio bendro 
finansavimo sumą;

Or. en

Pakeitimas 216

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

finansinis įnašas pagal konvergencijos ir 
reformų priemonę skiriamas taip:
a) jeigu numatytų visų pasiūlymo dėl 
reformų įsipareigojimų išlaidų suma yra 
lygi 9 straipsnyje nurodytam didžiausiam 
finansiniam įnašui tai valstybei narei arba 
yra už jį didesnė, atitinkamai valstybei 
narei skiriamo finansinio įnašo suma turi 
būti lygi 9 straipsnyje nurodyto didžiausio 
finansinio įnašo bendrai sumai;
b) jeigu numatytų visų pasiūlymo dėl 
reformų įsipareigojimų išlaidų suma yra 
mažesnė už 9 straipsnyje nurodytą 
didžiausią finansinį įnašą tai valstybei 
narei, tai valstybei narei skiriamo 
finansinio įnašo suma turi būti lygi 
numatytų visų pasiūlymo dėl reformų 
įsipareigojimų išlaidų sumai;

Or. en
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Pakeitimas 217

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 2 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikšmingi reformų įsipareigojimai 
(pasiūlymas patenkinamai atitinka 
vertinimo kriterijus)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu galutinio reitingo balai yra tokie: Išbraukta.
– daugiau B nei A ir nėra C, arba
– visi B,
pasiūlymui dėl reformos bus skiriama 
pusė didžiausio finansinio įnašo.

Or. en

Pakeitimas 219

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 3 paantraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepakankami reformų įsipareigojimai 
(pasiūlymas patenkinamai neatitinka 
vertinimo kriterijų)

Rinkiniai arba reformų įsipareigojimai, 
kurie neatitinka vertinimo kriterijų

Or. en

Pakeitimas 220
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 pastraipos 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pasiūlymui dėl reformos finansinis įnašas 
skiriamas nebus.

pasiūlymui dėl rinkinio arba reformų 
įsipareigojimo finansinis įnašas skiriamas 
nebus.

Or. en

Pakeitimas 221

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 222

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konvergencijai ir konkurencingumui 
skirta biudžeto priemonė

Or. en

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produkto rodikliai:
a) patvirtintų pasiūlymų dėl reformų 
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ir investicijų rinkinių skaičius;
b) pasiūlymui dėl reformų ir 
investicijų rinkinių skiriamas bendras 
finansinis įnašas;

Or. en

Pakeitimas 224

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rezultato rodikliai:
c) įgyvendintų pasiūlymų dėl reformų 
ir investicijų rinkinių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reformų įgyvendinimo priemonė Konvergencijos ir reformų priemonė

Or. en

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konvergencijos priemonė Išbraukta.
– finansinės paramos komponento 
rodikliai tokie patys, kaip nurodyta a–c 
punktuose;
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– techninės paramos komponento 
rodikliai tokie patys, kaip nurodyta d–g 
punktuose.

Or. en

Pakeitimas 227

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 6 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pasiūlyme dėl reformų ir 
investicijų rinkinių nustatyti tikslai, kurie 
pasiekti dėl, be kita ko, finansinės 
paramos, gautos pagal Programos 
priemones.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Struktūrinės reformos ir investicijos yra labai svarbios siekiant modernizuoti Europos 
Sąjungos ekonomiką, gerinti jos gebėjimą prisitaikyti prie iššūkių ir didinti jos 
konkurencingumą. Konkurencingumas ir klestėjimas kartu su piliečių gerove turi būti ES 
prioritetas. Investicijos ir struktūrinės reformos šioje srityje atlieka svarbų vaidmenį, nes jos 
gali pagreitinti valstybių narių socialinės ir ekonominės konvergencijos didinimo procesą tiek 
euro zonoje, tiek už jos ribų, ir padidinti jų ekonomikos atsparumą. Veiksmingas struktūrinių 
reformų įgyvendinimas yra būtinas siekiant sustiprinti sanglaudą, padidinti našumą, kurti 
darbo vietas, skatinti investicijas ir užtikrinti tvarų augimą. Vis dėlto dabartinis valstybių 
narių struktūrinių reformų įgyvendinimas Europoje yra netolygus. Reikėtų sustiprinti ir labiau 
skatinti valstybių narių pastangas siekiant reformų, todėl pranešėjai palankiai vertina 
Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl Reformų rėmimo programos (2018/0213(COD)), 
kuris padės valstybėms narėms įgyvendinti per Europos semestrą nustatytas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas.

Kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme, Reformų rėmimo programą po 2020 m. sudaro trys 
priemonės:

1) reformų įgyvendinimo priemonė,

2) konvergencijos priemonė ir

3) techninės paramos priemonė, paremta Struktūrinių reformų rėmimo programa (SRRP).

Vis dėlto pranešėjai parengė pranešimo projektą atsižvelgdami į pirminį Komisijos pasiūlymą 
ir Taryboje vykdomą darbą, taip pat į nuolatinius iššūkius, kuriems įveikti reikia priemonių, 
kuriomis būtų tenkinami konkretesni valstybių narių poreikiai. Todėl pranešėjai siekė reformų 
rėmimo programą performuoti ir paversti reformų ir investicijų rėmimo programa, kuri būtų 
sudaryta iš trijų priemonių:

1) konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės (BICC),

2) konvergencijos ir reformų priemonės (CRI),

3) techninės paramos priemonės (TSI).

Pagal naują struktūrą atitinkamai buvo pakeistas programos finansinis paketas (25 mlrd. 
EUR), kurį dabar sudaro:

● BICC - 16,8 mlrd. EUR,

● CRI - 7,2 mlrd. EUR,

● TSI - 1 mlrd. EUR.

Be to, dėl COVID-19 sukeltos finansinės krizės reikia atnaujinti teisėkūros dokumentus, dėl 
kurių vyksta derybos. Pranešėjai mano, kad jei bus tinkamai skatinamos ir remiamos 
investicijos ir struktūrinių reformų įgyvendinimas, Sąjungos ekonomikos atsigavimui po 
viruso protrūkio bus nutiestas tvirtas ir tvarus kelias. 
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Jie mano, kad padėdama švelninti neišvengiamus kompromisus programa galėtų padėti didinti 
sveikatos, socialinės ir ekonominės sistemos atsparumą.

Konvergencijai ir konkurencingumui skirta biudžeto priemonė

Vykdydamos konvergencijai ir konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę valstybės narės 
rengia reformas ir investicijų rinkinius, kurie atspindi Europos Tarybos patvirtintas strategines 
gaires, paremtas Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgus į Europos Parlamento diskusijas dėl euro 
zonos reformų ir investicijų prioritetų. Rinkiniai turi atitikti Europos prioritetus, struktūrinius 
iššūkius ir prioritetus, nustatytus įgyvendinant Europos semestrą ir veiksmus, susijusius su 
Sąjungos teisės įgyvendinimu.

Reikalavimus atitinkančios valstybės narės yra euro zonos valstybės narės ir valstybės narės, 
savanoriškai dalyvaujančios valiutų kurso mechanizme (VKM II), kad ateityje galėtų įsivesti 
eurą.

Didžiausias finansinis įnašas skiriamas remiantis kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi ir atvirkštiniu BVP vienam gyventojui.

Pranešėjai siūlo, kad 20 proc. viso konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto 
priemonės paketo būtų skiriama lanksčiai, atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes, pavyzdžiui, 
ekstremaliąsias situacijas arba didelį ekonominį nuosmukį.

Pranešėjai siūlo pakeisti Komisijos atliekamą rinkinio vertinimą remiantis aiškiais kriterijais: 
efektyvumo, veiksmingumo, suderinamumo ir aktualumo. Tais kriterijais geriau 
atsižvelgiama į siūlomų reformų ir investicijų ilgalaikį poveikį (grynąjį poveikį) ir į 
atitinkamas papildomas priemones, skirtas neigiamam poveikiui švelninti.

Kad būtų galima skirti finansinį įnašą, rinkinys turi atitikti vertinimo kriterijus. Įnašo suma 
nustatoma atsižvelgiant į rinkinio išlaidas, tačiau neviršijant didžiausio finansinio įnašo 
sumos, kuri gali būti skirta valstybei narei. Finansinis įnašas taip pat apima 25 proc. bendro 
finansavimo normą (ji sumažinama per pusę, jei valstybė narė patiria didelį ekonomikos 
nuosmukį).

Investicijos turi būti užbaigtos per septynerius, o reformos – per ketverius metus nuo 
sprendimo priėmimo dienos. Mokėjimai vykdomi dalimis, kai įvykdomi suderinti rinkinio 
įgyvendinimo tarpiniai ir galutiniai tikslai.

Konvergencijos ir reformų priemonė

Konvergencijos ir reformų priemone siekiama spręsti problemas ir įgyvendinti prioritetus, 
nustatytus per Europos semestrą arba vykdant veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimu. Ši priemonė taip pat skirta paskatinti euro dar neįsivedusioms valstybėms 
narėms pasirinkti kelią euro zonos link. Programoje pageidaujančios dalyvauti valstybės narės 
turi imtis konkrečių veiksmų, rodančių, kad jos nori įsivesti bendrą valiutą.

Siekdami supaprastinti ir standartizuoti Programą, pranešėjai siūlo, kad konvergencijos ir 
reformų priemonė būtų vykdoma pagal tą pačią pasiūlymų ir vertinimų procedūrą, kaip ir 
konvergencijai ir konkurencingumui skirta biudžeto priemonė (be investicijų komponento ir 
bendro finansavimo reikalavimo).



PE648.526v01-00 136/136 PR\1201180LT.docx

LT

Komisija turėtų septynerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos stebėti valstybių narių 
reformų įsipareigojimų vykdymą.

Techninės paramos priemonė

Pranešėjai atkreipia dėmesį į struktūrinių reformų rėmimo programos sėkmę ir pageidauja dar 
labiau sustiprinti šios programos apimtį ir vykdymą į Reformų ir investicijų rėmimo 
programos reglamentą įtraukiant techninės paramos priemonę. Jie siūlo išplėsti techninės 
paramos priemonės taikymo sritį į ją įtraukiant rinkinio rengimo veiksmus pagal 
konvergencijai ir konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę arba reformų įsipareigojimus 
pagal konvergencijos ir reformų priemonę, taip pat veiksmus, susijusius su darnaus vystymosi 
tikslų ir Europos socialinių teisių ramsčio principų įgyvendinimu.


