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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, kuriuo nustatoma 
techninės paramos priemonė
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0409),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 
straipsnio 3 dalį ir 197 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C9-0148/2020),

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

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones, 

– 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 Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 120 ir 

(1) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (toliau – Sutartis) 120 ir 
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121 straipsniuose numatyta, kad valstybės 
narės, vykdydamos savo ekonominę 
politiką, turi stengtis prisidėti prie 
Sąjungos tikslų siekimo ir atsižvelgti į 
bendras gaires, kurias parengia Taryba. 
Pagal Sutarties 148 straipsnį valstybės 
narės įgyvendina užimtumo politiką, 
kurioje atsižvelgiama į užimtumo gaires. 
Todėl valstybių narių ekonominės politikos 
koordinavimas yra bendro intereso 
reikalas;

121 straipsniuose numatyta, kad valstybės 
narės, vykdydamos savo ekonominę 
politiką, turi stengtis prisidėti prie 
Sąjungos tikslų siekimo ir atsižvelgti į 
bendras gaires, kurias parengia Taryba. 
Sutarties 148 straipsnyje nustatyta, kad 
valstybės narės įgyvendins užimtumo 
politiką, kurioje atsižvelgiama į užimtumo 
gaires. Todėl valstybių narių ekonominės 
politikos koordinavimas yra bendro 
intereso reikalas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl COVID-19 pandemijos 
protrūkio 2020 m. pradžioje pasikeitė 
daugelio metų ES ir viso pasaulio 
ekonominės perspektyvos. Sąjungoje 
atsirado naujų su krize susijusių prioritetų 
ir daugiausia dėmesio skiriama 
ekonomikos gaivinimui ir atsparumo 
didinimui. Dėl jų Sąjungos atsakas turi būti 
skubus ir koordinuotas, kad valstybės narės 
galėtų įveikti ekonomines pasekmes ir 
sumažinti socialinius ir ekonominius 
padarinius. Dabartinė COVID-19 
pandemijos sukelta krizė ir ankstesnė 
ekonomikos ir finansų krizė parodė, kad 
kurdamos patikimą ir atsparią ekonomiką ir 
finansų sistemas, pagrįstas stipriomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. Todėl tam, kad ekonomika 
ir visuomenė grįžtų į darnaus atsigavimo 
kelią ir atsikratytų ekonominių, socialinių 
ir teritorinių skirtumų Sąjungoje, 
reikalingos augimą skatinančios reformos 
ir investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 

(3) dėl COVID-19 protrūkio 2020 m. 
pradžioje pasikeitė daugelio metų 
Sąjungos ir viso pasaulio ekonominės 
perspektyvos. Sąjungoje atsirado naujų su 
krize susijusių prioritetų ir daugiausia 
dėmesio skiriama ekonomikos gaivinimui 
ir atsparumo didinimui. Dėl šių prioritetų 
Sąjungos atsakas turi būti skubus ir 
koordinuotas, kad valstybės narės galėtų 
įveikti ekonomines, socialines ir su 
sveikata susijusias pasekmes ir sumažinti 
socialinius ir ekonominius padarinius. 
Dabartinė COVID-19 pandemijos sukelta 
krizė ir ankstesnė ekonomikos ir finansų 
krizė parodė, kad kurdamos patikimą ir 
atsparią ekonomiką ir finansų sistemas, 
pagrįstas stipriomis tvariomis 
ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
efektyviau reaguoti į sukrėtimus ir greičiau 
po jų atsigauti. 2015 m. birželio 22 d. 
penkių pirmininkų pranešime pabrėžiama 
būtinybė stiprinti ir užbaigti ekonominės 
ir pinigų sąjungos ekonominę ir 
institucinę struktūrą. Visų pirma jame 
pabrėžiama, kad svarbu įveikti 
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atsparumą; ekonominius, socialinius ir teritorinius 
skirtumus, pastebėtus per 2008 m. 
ekonomikos ir finansų krizę, ir pradėti 
naują konvergencijos procesą. Be to, 
COVID-19 pandemija vėl aiškiai parodė, 
kad reikia skubiai stiprinti ekonominę ir 
pinigų sąjungą ir didinti valstybių narių 
ekonomikos atsparumą. Šiomis 
aplinkybėmis labai svarbu toliau skatinti 
kurti vertybių trikampį: pirma, skatinti 
investicijas, antra, vykdyti veiksmingas 
reformas, kuriomis skatinamas tvarus, 
pažangus, socialiai atsakingas ir 
integracinis augimas, ir, trečia, patvirtinti 
patikimą fiskalinę politiką. Todėl tam, kad 
ekonomika ir visuomenė grįžtų į darnaus 
atsigavimo kelią, kad būtų skatinamas 
augimo potencialas, stiprinami 
prisitaikymo pajėgumai, kuriamos darbo 
vietos, skatinamos investicijos ir remiamas 
didėjančios ekonominės, socialinės ir 
teritorinės konvergencijos procesas, 
reikalingos augimą skatinančios, tvarios ir 
atsparumą didinančios reformos ir 
investicijos, skirtos spręsti struktūrines 
ekonomikos problemas ir didinti jos 
atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Kad sustiprintų 
tuos reformų prioritetus, valstybės narės 
rengia savo nacionalines daugiametes 
investicijų strategijas. Šios strategijos 
pateikiamos kartu su metinėmis 
nacionalinėmis reformų programomis ir 

(4) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti iššūkius ir nacionalinius reformų 
prioritetus ir stebėti šių prioritetų 
įgyvendinimą. Įgyvendindamas Europos 
semestrą Parlamentas pabrėžė , kad 
socialiai teisingos reformos turi būti 
grindžiamos solidarumu, integracija, 
socialiniu teisingumu ir sąžiningu turto 
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naudojamos kaip prioritetų, kurie bus 
remiami nacionalinėmis ir (arba) Sąjungos 
lėšomis, apibrėžimo ir koordinavimo 
priemonė. Jos taip pat turėtų padėti darniai 
naudoti Sąjungos lėšas ir kuo labiau 
padidinti programų, kurias Sąjunga visų 
pirma remia struktūrinių ir sanglaudos 
fondų lėšomis, bei kitų programų teikiamos 
finansinės paramos pridėtinę vertę;

paskirstymu, taip sukuriant modelį, 
kuriuo užtikrinama lygybė ir socialinė 
apsauga, apsaugomos pažeidžiamos 
grupės ir keliamas visų piliečių gyvenimo 
lygis, tai yra pagrindiniai Europos 
socialinių teisių ramsčio principai. 
Valstybės narės, remdamos Europos 
semestro reformų prioritetus, rengia savo 
nacionalines daugiametes investicijų 
strategijas. Šios strategijos pateikiamos 
kartu su metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip prioritetų, 
kurie bus remiami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti darniai naudoti Sąjungos lėšas, kad 
būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti 
tikslai ir kuo labiau padidinta programų, 
kurias Sąjunga visų pirma remia 
struktūrinių ir sanglaudos fondų lėšomis, 
bei kitų programų teikiamos finansinės 
paramos pridėtinė vertė;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) atsižvelgiant į tai, valstybės narės 
vis dar nepakankamai įgyvendino 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, pateiktas per Europos 
semestrą. Nors 2012–2018 m. valstybės 
narės vidutiniškai įgyvendino tik 53 proc. 
konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų, 
tačiau galimas teigiamas šalutinis 
geresnio fiskalinės politikos koordinavimo 
poveikis, remiantis Europos Centrinio 
Banko 2017 m. ir Komisijos 2018 m. 
įverčiais, sudaro apie 0,2–0,3 proc. BVP 
arba 30–45 mlrd. EUR per metus. Todėl 
techninės paramos priemonė, taip pat jos 
našumas ir dydis, turėtų būti suprantama 
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kaip investicija į ateitį, turinti didelę 
pridėtinę vertę;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/82515 buvo sudaryta 
2017–2020 m. struktūrinių reformų 
rėmimo programa (SRRP), kurios 
biudžetas – 142 800 000 EUR. SRRP buvo 
nustatyta siekiant stiprinti valstybių narių 
gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 
skatinančias administracines ir struktūrines 
reformas, be kita ko, padedant veiksmingai 
ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. 
Techninę paramą pagal tą programą teikia 
Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali 
apimti daug įvairių politikos sričių. Šiuo 
reglamentu siekiama tęsti tą valstybių narių 
palankiai įvertintą programą;

(5) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2017/82515 buvo sudaryta 
2017–2020 m. struktūrinių reformų 
rėmimo programa (SRRP), kurios 
biudžetas – 142 800 000 EUR. SRRP buvo 
nustatyta siekiant stiprinti valstybių narių 
gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 
skatinančias administracines ir struktūrines 
reformas, be kita ko, padedant veiksmingai 
ir efektyviai naudotis Sąjungos fondais. 
Techninę paramą pagal SRRP teikia 
Komisija valstybės narės prašymu, ir ji gali 
apimti daug įvairių politikos sričių. Šiuo 
reglamentu siekiama tęsti tą valstybių narių 
palankiai įvertintą programą;

_________________ _________________
15 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 
struktūrinių reformų rėmimo programos 
sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1).

15 2017 m. gegužės 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(ES) 2017/825 dėl 2017–2020 m. 
struktūrinių reformų rėmimo programos 
sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1303/2013 ir (ES) 
Nr. 1305/2013 (OL L 129, 2017 5 19, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP, todėl norint toliau remti valstybes 
nares įgyvendinant reformas šiuo 
reglamentu reikėtų sukurti techninės 
paramos priemonę;

(6) anksčiau valstybės narės vis 
aktyviau naudojosi technine parama pagal 
SRRP. Todėl norint toliau ir gerokai 
padidinti paramą valstybėms narėms 
įgyvendinant reformas šiuo reglamentu 
reikėtų nustatyti techninės paramos 
priemonę; Ši priemonė turėtų būti ir 
svarbus tvaraus ir sąžiningo Sąjungos 
ekonomikos gaivinimo po COVID-19 
elementas ir jai turėtų būti skirta 
užtektinai finansinių išteklių numatytiems 
tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. Atitinkami 
veiksmai turėtų būti nustatyti priemonės 
rengimo ir įgyvendinimo metu, o atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūros 
procedūras jie turėtų būti pakartotinai 
įvertinti. Tai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos ir 
socialines problemas, įskaitant gamtinio 
kapitalo apsaugą ir žiedinės ekonomikos 
rėmimą, laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m.;

(7) atsižvelgiant į Europos žaliąjį 
kursą, kuris yra Europos augimo strategija, 
ir Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus, techninės 
paramos priemonė padės integruoti klimato 
politikos veiksmus ir pasiekti bendrą 
tikslą – 30 proc. Sąjungos biudžeto skirti 
klimato tikslams įgyvendinti. atsižvelgiant 
į skaitmeninimo svarbą visose Sąjungos 
ekonomikos ir visuomenės srityse 
techninės paramos priemonė turėtų remti 
valstybių narių pastangas užtikrinti 
skaitmeninį atsigavimą vykdant reformas 
ir investuojant į skaitmeninę 
infrastruktūrą ir įgūdžius, kurie padėtų 
siekti tikslo sukurti bendrąją skaitmeninę 
rinką; Techninės paramos priemonė taip 
pat turėtų padėti įgyvendinti Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimus pagal 
Europos socialinių teisių ramstį. 
Atitinkami veiksmai turėtų būti nustatyti 
Techninės paramos priemonės rengimo ir 
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įgyvendinimo metu, o atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūros procedūras jie 
turėtų būti pakartotinai įvertinti. Šie 
atitinkami veiksmai taip pat turėtų padėti 
Sąjungoje spręsti bendresnes aplinkos, 
skaitmenines ir socialines problemas, 
įskaitant gamtinio kapitalo apsaugą ir 
žiedinės ekonomikos rėmimą, laikantis 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 
m., įskaitant jos 5-ąjį tikslą dėl lyčių 
lygybės;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos ekonominiam ir socialiniam 
atsigavimui, atsparumui ir konvergencijai 
pasiekti. Tuo tikslu ji turėtų padėti stiprinti 
valstybių narių administracinius gebėjimus 
įgyvendinti Sąjungos teisę, susijusius su 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

(8) Bendrasis techninės paramos 
priemonės tikslas turėtų būti skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas ir 
investicijas, kurios skatintų tvarų ir 
sąžiningą ekonominį, socialinį ir lyčių 
lygybe grindžiamą atsigavimą po COVID-
19 pandemijos, kurios yra būtinos 
atsparumui ir konvergencijai pasiekti, 
veiksmingai įgyvendinti atitinkamas 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas per Europos 
semestrą, ir padėti stiprinti valstybių narių 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, susijusius su institucijoms, 
valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančiais 
uždaviniais;

Or. en

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) techninės paramos priemonės 
konkretūs tikslai turėtų būti: padėti 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
rengti, plėtoti ir įgyvendinti reformas, be 
kita ko, keičiantis gerosios praktikos 
pavyzdžiais, taikant tinkamus procesus ir 
metodiką ir efektyviau bei veiksmingiau 
valdant žmogiškuosius išteklius;

(9) siekiant bendrojo techninės 
paramos priemonės tikslo, turėtų būti 
apibrėžti konkretūs tikslai. Šiais 
konkrečiais tikslais turėtų būti remiamos 
nacionalinių valdžios institucijų 
pastangos rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, visų pirma rengti, įgyvendinti, 
peržiūrėti ir tobulinti nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
planus pagal Reglamentą dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias 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. Ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas veiksmams, kuriais 
skatinama žalioji ir skaitmeninė pertvarka;

(10) siekdama padėti valstybėms narėms 
patenkinti su reformomis susijusius 
poreikius visose pagrindinėse ekonomikos 
ir socialinėse srityse, Komisija, valstybei 
narei paprašius, turėtų toliau teikti techninę 
paramą daugelyje įvairių politikos sričių, 
įskaitant sritis, susijusias 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, 
socialine gerove ir vaiko priežiūra, taip pat 
infrastruktūros plėtra visose šiose srityse. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
veiksmams, kuriais skatinama žalioji ir 
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skaitmeninė pertvarka. Technine paramos 
priemone taip pat turėtų būti skatinama 
konvergencija siekiant valstybių narių, 
kurių valiuta nėra euras, prisijungimo 
prie euro zonos;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal techninės paramos 
priemonę, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę perkelti į tos priemonės biudžetą 
išteklius, numatytus Sąjungos fondams 
taikant pasidalijamojo valdymo principą, 
pagal tiems fondams nustatytą tvarką. 
Perkelti ištekliai turėtų būti naudojami 
pagal tos priemonės taisykles ir naudojami 
tik atitinkamos valstybės narės naudai. 
Komisija atitinkamai valstybei narei turėtų 
teikti grįžtamąją informaciją apie 
papildomų savanoriškų įnašų naudojimą;

(12) siekdamos patenkinti papildomus 
poreikius pagal techninės paramos 
priemonę, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę perkelti į tos priemonės biudžetą 
išteklius, numatytus Sąjungos fondams 
taikant pasidalijamojo valdymo principą, 
pagal tiems fondams nustatytą tvarką ir 
neviršijant 5 proc. pagal pasidalijamojo 
valdymo principą valstybei narei skirto 
2021–2027 m. laikotarpio biudžeto paketo. 
Perkelti ištekliai turėtų būti naudojami 
pagal tos priemonės taisykles ir naudojami 
tik atitinkamos valstybės narės naudai. 
Komisija atitinkamai valstybei narei turėtų 
teikti grįžtamąją informaciją apie 
papildomų savanoriškų įnašų naudojimą. 
Tie papildomi ištekliai turėtų būti 
naudojami pagal taisykles ir techninės 
paramos priemonės tikslais pagal šį 
reglamentą;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(13) pagal techninės paramos priemonę 
paprašius turėtų būti remiamas 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 
ekonomikos gaivinimo planus, kurių reikia 
imtis pagal Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX;

(13) pagal techninės paramos priemonę 
paprašius turėtų būti remiamas valstybių 
narių iniciatyva vykdomų reformų, kurios 
atitinka priemonės tikslus, ekonomikos 
valdymo procesų arba su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu susijusių veiksmų kontekste 
vykdomų reformų, kurios veiksmingai 
vykdomos pagal atitinkamas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, pateiktas 
per Europos semestrą, ir su ekonominio 
koregavimo programomis susijusių 
reformų įgyvendinimas. Pagal techninės 
paramos priemonę taip pat turėtų būti 
teikiama techninė parama rengiant, 
įgyvendinant, peržiūrint ir tobulinant 
ekonomikos gaivinimo planus, kurių reikia 
imtis pagal Reglamentą dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į pagal ankstesnę 
programą – SRRP – jau galiojančias 
taisykles ir praktiką, turėtų būti nustatytas 
nesudėtingas techninės paramos prašymų 
pateikimo procesas. Todėl savo prašymus 
valstybės narės turėtų pateikti ne vėliau 
kaip kalendorinių metų spalio 31 d. 
Laikantis visa apimančio vienodo požiūrio, 
patikimo finansų valdymo ir skaidrumo 
principo, turėtų būti nustatyti tinkami 
valstybių narių pateiktų prašymų 
nagrinėjimo kriterijai. Šie kriterijai turėtų 
būti grindžiami problemų skubumu, 
rimtumu ir mastu, taip pat paramos 
poreikiais, nustatytais tose politikos srityse, 
kuriose numatoma teikti techninę paramą;

(14) atsižvelgiant į pagal SRRP 
galiojančias taisykles ir praktiką, turėtų 
būti nustatytas paprastas techninės 
paramos prašymų pateikimo procesas. 
Todėl savo prašymus valstybės narės turėtų 
pateikti ne vėliau kaip kalendorinių metų 
spalio 31 d., išskyrus prašymus, pateiktus 
siekiant pataisyti arba pakeisti 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
planus pagal Reglamentą dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės, kuriuos galima pateikti bet 
kuriuo metu. Laikantis visa apimančio 
vienodo požiūrio, patikimo finansų 
valdymo ir skaidrumo principo, turėtų būti 
nustatyti tinkami valstybių narių pateiktų 
prašymų nagrinėjimo kriterijai. Šie 
kriterijai turėtų būti grindžiami problemų 
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skubumu, rimtumu ir mastu, taip pat 
paramos poreikiais, nustatytais tose 
politikos srityse, kuriose numatoma teikti 
techninę paramą;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisija turėtų skatinti didelius 
paramos poreikius turinčias valstybes 
nares naudotis techninės paramos 
priemone. Siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms ir atsakomybės, 
pasinaudoti techninės paramos priemone 
norinčių valstybių narių vyriausybės, 
prireikus, rengdamos techninės paramos 
prašymus turėtų konsultuotis su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, pavyzdžiui, vietos ir regionų 
valdžios institucijomis, verslo atstovais, 
socialiniais partneriais ir pilietine 
visuomene (laikydamosi atitinkamų 
sanglaudos politikos Partnerystės elgesio 
kodekso nuostatų), taip pat su savo 
nacionaliniais parlamentais;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 

(16) atskaitomybės, skaidrumo tikslais ir 
siekiant užtikrinti Sąjungos veiksmų 
matomumą, laikantis tam tikrų 
neskelbtinos informacijos apsaugos sąlygų, 
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Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti 
pateikiami bendradarbiavimo ir paramos 
planai, ir Komisija turėtų atitinkamai 
vykdyti komunikacijos veiklą;

Europos Parlamentui ir Tarybai vienu metu 
nepagrįstai nedelsiant turėtų būti 
pateikiami bendradarbiavimo ir paramos 
planai, ir Komisija turėtų atitinkamai 
vykdyti komunikacijos veiklą, be kita ko, 
bendrą komunikacijos veiklą su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis ir 
Europos Parlamento bei Komisijos 
atstovybėmis atitinkamoje valstybėje 
narėje;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) 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 aktais. 
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 sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

(17) 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 deleguotaisiais aktais. 
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 sutelkti techninę paramą 
skubos atveju, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl specialių priemonių priėmimo 
ribotam laikotarpiui. Šiuo tikslu tam tikra 
techninės paramos priemonės darbo 
programos biudžeto suma, neviršijanti 
10 proc. metinių asignavimų 1a, turėtų būti 
atidėta specialioms priemonėms;

_________________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
annual_work_programme_of_the_structu
ral_reform_support_programme.pdf

Or. en
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Pakeitimas -17

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto paskirstymą ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymąsi, veiksmai pagal šį reglamentą 
turėtų atitikti ir papildyti vykdomas 
Sąjungos programas, kartu vengiant 
dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo. Visų 
pirma, Komisija ir valstybė narė visais 
proceso etapais turėtų užtikrinti 
veiksmingą koordinavimą, kad būtų 
apsaugotas finansavimo šaltinių, įskaitant 
techninę paramą, nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir 
sinergija;

(18) siekiant užtikrinti efektyvų ir darnų 
lėšų iš Sąjungos biudžeto paskirstymą ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymąsi, veiksmai pagal šį reglamentą 
turėtų atitikti ir papildyti vykdomas 
Sąjungos programas, kartu vengiant 
dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo. Visų 
pirma, Komisija ir valstybė narė visais 
proceso etapais turėtų užtikrinti 
veiksmingą koordinavimą, kad būtų 
apsaugotas techninės paramos priemonės 
ir kitų Sąjungos programų ir priemonių 
finansavimo šaltinių nuoseklumas, 
suderinamumas, papildomumas ir 
sinergija, visų pirma su Sąjungos lėšomis 
finansuojamomis priemonėmis, įskaitant 
techninę paramą, kad būtų išvengta bet 
kokio dubliavimosi ar sutapimo;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai turėtų pateikti šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą. Turėtų būti 
atliktas nepriklausomas laikotarpio vidurio 
vertinimas, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos priemonės tikslai, ar 
efektyviai naudojami jos ištekliai ir kokia 
jos pridėtinė vertė. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
vertinamas ilgalaikis priemonės poveikis;

(20) Komisija vienu metu Europos 
Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti šio 
reglamento įgyvendinimo pusmečio 
ataskaitą. Papildomai turėtų būti atliktas 
nepriklausomas laikotarpio vidurio 
vertinimas, kaip įgyvendinami šiuo 
reglamentu nustatytos priemonės tikslai, ar 
efektyviai naudojami jos ištekliai ir kokia 
jos pridėtinė vertė. Be to, ex post 
nepriklausomame vertinime turėtų būti 
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vertinamas ilgalaikis priemonės poveikis;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
Sąjungos biudžeto apsauga tais atvejais, 
kai esama visuotinių teisinės valstybės 
principo taikymo valstybėse narėse 
trūkumų, nes teisinės valstybės principo 
laikymasis – būtina patikimo finansų 
valdymo ir veiksmingo ES finansavimo 
sąlyga;

(21) reikėtų sukurti techninės paramos 
įgyvendinimo darbo programas. Siekiant 
užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. 
Šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties 322 
straipsnį priimtos horizontaliosios 
finansinės taisyklės. Šios taisyklės 
nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES, Euratomas) 2018/1046 
(Finansinis reglamentas)17 ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto sudarymo ir 
vykdymo naudojant dotacijas, viešuosius 
pirkimus, apdovanojimus ir taikant 
netiesioginio vykdymo metodą tvarka ir 
numatoma finansų pareigūnų atsakomybės 
kontrolė. Pagal SESV 322 straipsnį 
priimtos taisyklės taip pat yra susijusios su 
būtinomis Sąjungos biudžeto apsaugos 
taisyklėmis tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) YYY/XX [dėl teisinės 
valstybės mechanizmo daugiametėje 
finansinėje programoje], nes visapusiškas 
teisinės valstybės principo laikymasis yra 
esminė viso Europos projekto teisėtumo 
sąlyga, pagrindinė piliečių pasitikėjimo 
Sąjunga kūrimo ir veiksmingo jos 
politikos įgyvendinimo užtikrinimo sąlyga, 
taip pat būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo ES finansavimo sąlyga;

_________________ _________________
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17 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).

17 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 20

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201318, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9519, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9620 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193921 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti apsaugoti proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir 
sukčiavimo prevenciją, nustatymą, 
ištaisymą ir tyrimą, prarastų, neteisingai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimą ir, kai tinkama, 
administracinių sankcijų skyrimą. Visų 
pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti 
administracinius tyrimus, įskaitant 
patikrinimus ir inspektavimus vietoje, 
siekdama nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, 
korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos, 
darančios poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, atvejų. Pagal Reglamentą (ES) 

(22) pagal Finansinį reglamentą, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/201318, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9519, 
Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/9620 ir Tarybos reglamentą (ES) 
2017/193921 Sąjungos finansiniai interesai 
turi būti apsaugoti proporcingomis 
priemonėmis, įskaitant priemonių, 
susijusių su pažeidimų, įskaitant 
sukčiavimą, prevencija, nustatymu, 
ištaisymu ir tyrimu, su prarastų, neteisingai 
išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų 
susigrąžinimu ir, kai tinkama, 
administracinių baudų skyrimu. Visų 
pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, 
EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su 
sukčiavimu tarnyba (OLAF) turi 
įgaliojimus atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikrinimus ir 
inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, 
ar nebūta sukčiavimo, korupcijos ar kitos 
neteisėtos veiklos, darančios poveikį 
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2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti 
sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos 
atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137122, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
lėšų naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises 
Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai 
ir Europos Audito Rūmams;

Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. 
Europos prokuratūra yra įgaliota pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 tirti 
sukčiavimo ir kitos nusikalstamos veiklos 
atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137122, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos Audito Rūmams ir Europos 
prokuratūrai, kiek tai susiję su 
tvirtesniame bendradarbiavime pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 
dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, ir 
užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų 
naudojimo procese dalyvaujančios 
trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

_________________ _________________
18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

18 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 
1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

19 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

20 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 

21 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
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įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 
1).

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

22 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams interesams 
kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios 
teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, 
p. 29).

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kadangi šio reglamento tikslo 
valstybės narės vienos negali deramai 
pasiekti, o to tikslo būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

(23) kadangi šio reglamento tikslo 
valstybės narės negali deramai pasiekti, o 
to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos 
sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti 
priemones. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE655.852v01-00 22/44 PR\1210940LT.docx

LT

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms vykdyti 
institucines, administracines, augimą 
skatinančias ir atsparumą didinančias 
reformas;

(1) techninė parama – priemonės, 
padedančios valstybėms narėms, įskaitant 
jų nacionalines valdžios institucijas, 
vykdyti ir įgyvendinti institucines, 
administracines, augimą skatinančias, 
tvarias ir atsparumą didinančias reformas, 
įskaitant Sąjungos ekonomikos gaivinimo 
reformas po COVID-19;

Or. en

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Europos ekonominės politikos 
koordinavimo semestras arba Europos 
semestras – 1997 m. liepos 7 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1466/97 2-a 
straipsnyje nustatytas procesas1a.
_________________
1a 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės 
priežiūros stiprinimo ir ekonominės 
politikos priežiūros bei koordinavimo, OL 
L 209, 1997 8 2, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 4 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) konkrečioms šalims skirtos 
rekomendacijos – Tarybos 
rekomendacijos, skirtos kiekvienai 
valstybei narei pagal SESV 121 straipsnio 
2 dalį ir 148 straipsnio 4 dalį per Europos 
semestrą.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas, kurios yra 
būtinos norint užtikrinti ekonomikos ir 
socialinį atsigavimą, atsparumą ir į 
pažangą orientuotą ekonominę ir socialinę 
konvergenciją, taip pat remti valstybių 
narių pastangas stiprinti savo 
administracinius gebėjimus įgyvendinti 
Sąjungos teisę, atsižvelgiant į 
institucijoms, valdymo sistemai, viešajam 
administravimui ir ekonomikos bei 
socialiniams sektoriams kylančius 
uždavinius.

Priemonės bendrasis tikslas – skatinti 
Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą remiant valstybių narių 
pastangas įgyvendinti reformas ir skatinti 
investicijas, kuriomis būtų remiamas 
tvarus ir sąžiningas ekonomikos, 
socialinis ir lyčių lygybe grindžiamas 
atsigavimas po COVID-19 pandemijos, 
kurios yra būtinos norint pasiekti 
atsparumą ir į pažangą orientuotą 
ekonominę ir socialinę konvergenciją, 
veiksmingai įgyvendinti atitinkamas 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, priimtas per Europos 
semestrą, taip pat remti valstybių narių 
pastangas stiprinti savo administracinius 
gebėjimus įgyvendinti Sąjungos teisę, 
atsižvelgiant į institucijoms, valdymo 
sistemai, viešajam administravimui ir 
ekonomikos bei socialiniams sektoriams 
kylančius uždavinius ir taip pat įgyvendinti 
politikos tikslus laikantis Sąjungos ir 
valstybių narių įsipareigojimų pagal 
Paryžiaus susitarimą, Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslus ir Europos 
socialinių teisių ramstį.

Or. en
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Kad būtų pasiektas 3 straipsnyje nurodytas 
bendrasis tikslas, pagal priemonės 
konkrečius tikslus nacionalinėms valdžios 
institucijoms padedama gerinti jų 
gebėjimus rengti, plėtoti ir įgyvendinti 
reformas, visų pirma rengti, įgyvendinti, 
peržiūrėti ir tobulinti nacionalinius 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
planus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX [Reglamentas dėl ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo 
priemonės], be kita ko, keičiantis gerosios 
praktikos pavyzdžiais, taikant tinkamus 
procesus ir metodiką ir efektyviau bei 
veiksmingiau valdant žmogiškuosius 
išteklius. Šių konkrečių tikslų siekiama 
glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, visų pirma, vienai 
ar daugiau šių sričių:

4 straipsnyje nustatyti konkretūs tikslai 
taikomi politikos sritims, susijusioms su 
sanglauda, konkurencingumu, švietimu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, sąžiningu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, ypač orientuojantis į 
veiksmus, kuriais skatinama žalioji ir 
skaitmeninė pertvarka, ir daugiausia 
dėmesio skiriant vienai ar daugiau šių 
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sričių:

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viešųjų finansų ir turto valdymas, 
biudžeto sudarymo procesas, 
makrofiskalinė sistema, skolų ir pinigų 
valdymas, išlaidų ir mokesčių politika, 
mokestinių prievolių vykdymas, agresyvus 
mokesčių planavimas, mokesčių slėpimas 
bei vengimas ir pajamų administravimas 
bei muitų sąjunga;

a) modernios ir veiksmingos 
administracinės struktūros ir informacijos 
valdymo sistemos, skirtos viešųjų finansų 
ir turto valdymui, biudžeto sudarymo 
procesui, įskaitant biudžeto sudarymą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, 
makrofiskalinei sistemai, skolų ir grynųjų 
pinigų valdymui, išlaidoms ir mokesčių 
politikai, mokestinių prievolių vykdymui, 
kovai su agresyviu mokesčių planavimu, 
mokesčių slėpimu bei vengimu ir pajamų 
administravimu bei muitų sąjunga;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, kai tikslinga, supaprastinant 
taisykles, veiksminga teisinė valstybė, 
teisingumo sistemų reforma ir kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu 
stiprinimas;

b) institucinė reforma ir efektyvus į 
paslaugas orientuotas viešojo 
administravimo ir e. valdžios veikimas, be 
kita ko, viešojo administravimo 
skaitmeninimas, ir kai tikslinga, 
supaprastinant taisykles, veiksminga 
teisinė valstybė, teisingumo sistemų 
reforma pasitelkiant gerai pasirengusias 
konkurencijos ir antimonopolines 
institucijas ir kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir pinigų plovimu stiprinimas;
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Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) verslo aplinka, įskaitant mažųjų ir 
vidutinių įmonių, savarankiškai dirbančių 
asmenų, verslininkų bei socialinės 
ekonomikos įmonių verslo aplinką, 
reindustrializacija, privačiojo sektoriaus 
plėtra, produktų ir paslaugų rinkos, 
investavimas, visuomenės dalyvavimas 
įmonėse, privatizacijos procesai, prekyba ir 
tiesioginės užsienio investicijos, 
konkurencija ir viešieji pirkimai, tvarus 
sektorių vystymasis, įskaitant gamybos 
perkėlimą, taip pat mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei skaitmeninimo rėmimas;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) švietimas ir mokymas, darbo rinkos 
politika, įskaitant socialinį dialogą, siekiant 
kurti darbo vietas, tobulinti įgūdžius ir 
persikvalifikuoti, visų pirma didinti 
skaitmeninius įgūdžius, gebėjimą naudotis 
medijomis, aktyvų pilietiškumą, kovoti su 
skurdu ir pernelyg didele pajamų nelygybe, 
užtikrinti lyčių lygybę, skatinti socialinę 
įtrauktį, tinkamas ir įtraukias socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemas, 
prieinamas ir įperkamas visuomenės 
sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemas, 
taip pat sanglaudos, prieglobsčio, 

d) švietimas, mokymasis visą 
gyvenimą ir mokymas, jaunimo politika, 
darbo rinkos politika, įskaitant socialinį 
dialogą, siekiant kurti darbo vietas, 
tobulinti įgūdžius ir persikvalifikuoti, visų 
pirma didinti skaitmeninius įgūdžius, 
gebėjimą naudotis medijomis, aktyvų 
pilietiškumą, kovoti su skurdu ir pernelyg 
didele pajamų nelygybe, užtikrinti lyčių 
lygybę, skatinti socialinę įtrauktį, 
prieinamas ir įtraukias socialinės apsaugos 
ir socialinės gerovės sistemas, prieinamas 
ir įperkamas visuomenės sveikatos bei 
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migracijos ir sienų politika; sveikatos priežiūros sistemas ir vaiko 
priežiūrą, taip pat sanglaudos, 
prieglobsčio, migracijos ir sienų politika;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo 
vietovių plėtros politika, ir

e) klimato kaitos švelninimo politika 
ir skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos 
įgyvendinimo politika, e. valdžios 
sprendimai, e. viešasis pirkimas, 
junglumas, prieiga prie duomenų ir jų 
valdymas, e. mokymasis, tvarių dirbtinio 
intelekto sprendimų naudojimas, darnaus 
vystymosi aplinkosaugos ramstis ir 
aplinkos apsauga, klimato politikos 
veiksmai, judumas, skatinama žiedinė 
ekonomika, energijos vartojimo ir išteklių 
naudojimo efektyvumas, atsinaujinantieji 
energijos ištekliai, užtikrintas energijos 
šaltinių įvairinimas ir energetinis 
saugumas, taip pat žemės ūkio sektoriaus, 
dirvožemio ir biologinės įvairovės 
apsaugos, žuvininkystės ir tvarios kaimo ir 
nutolusių vietovių plėtros politika;

Or. en

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) politikos kryptys, skirtos toliau 
plėtoti politikos, ekonomikos, 
administravimo, skaitmeninimo, 
saugumo, būsto, sveikatos, transporto, 
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aplinkos, viešųjų pirkimų sektorių ir 
švietimo sistemų bei priemonių 
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) politikos kryptys, kurios yra 
svarbios valstybėms narėms rengiantis 
narystei euro zonoje, taip pat politinės 
priemonės, kuriomis skatinama nominali 
ir reali konvergencija siekiant valstybių 
narių, kurių valiuta nėra euras, 
prisijungimo prie euro zonos;

Or. en

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fc) politikos kryptys, apimančios 
ankstyvą didelės rizikos visuomenės 
sveikatai ar saugumui nustatymą ir 
koordinuoto atsako pajėgumus, taip pat 
svarbiausių viešųjų ir privačiųjų 
institucijų ir sektorių veiklos ir paslaugų 
tęstinumo sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
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6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinis paketas priemonei 
įgyvendinti 2021–2027 m. laikotarpiu yra 
864 406 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1. Bendras finansinis paketas 
priemonei įgyvendinti 2021–2027 m. 
laikotarpiu yra 1 450 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis. 2021–2024 m. 
laikotarpiu finansinis paketas yra 
1 000 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis. 2025–2027 m. laikotarpiu 
finansinis paketas yra 450 000 000 EUR 
dabartinėmis kainomis.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perkelti 
priemonei. Komisija tuos išteklius naudoja 
tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 
62 straipsnio 1 dalies a punktą arba 
netiesiogiai pagal to straipsnio c punktą. 
Tie ištekliai panaudojami atitinkamos 
valstybės narės naudai.

3. Pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valstybėms narėms skirti ištekliai 
valstybių narių prašymu gali būti perkelti 
priemonei neviršijant 5 proc. atitinkamai 
valstybei narei skirto biudžeto paketo 
2021–2027 metų laikotarpiu pagal 
pasidalijamojo valdymo principą. 
Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai 
pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 
1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to 
straipsnio c punktą. Tie ištekliai 
panaudojami pagal taisykles ir priemonės 
tikslais pagal šį reglamentą atitinkamos 
valstybės narės naudai.

Or. en

Pakeitimas 39

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

6a straipsnis
Papildomų išteklių įnašas į biudžetą

1. Be 6 straipsnyje nustatyto biudžeto, 
valstybės narės, pateikusios prašymą, gali 
į priemonės biudžetą perkelti papildomų 
išteklių.
2. Papildomus išteklius sudaro išorės 
asignuotosios pajamos, be atvejų, 
išvardytų Finansinio reglamento 
21 straipsnio 2 dalies a punkte. Tiems 
papildomiems ištekliams taikomas 
Finansinio reglamento 22 straipsnio 2 
dalies a punktas.
3. Papildomi ištekliai naudojami 7 
straipsnyje nurodytiems veiksmams 
finansuoti ir naudojami tik atitinkamos 
valstybės narės naudai.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) seminarai, konferencijos ir 
pratybos;

i) seminarai, konferencijos ir pratybos 
dalyvaujant įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams įvairiuose forumuose, 
įskaitant moterų organizacijas ir 
pažeidžiamų grupių atstovus;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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d) statistinių ir kitų duomenų 
rinkimas; bendros metodikos ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
rengimas;

d) statistinių ir kitų duomenų, be kita 
ko, pagal lytį suskirstytų duomenų, 
rinkimas ir reikalavimus atitinkančių 
reformų stebėsena, bendros metodikos ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių, 
įskaitant lyčių ir klimato aspekto 
integravimą ir sekimą, rengimas;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas;

e) vietos operatyvinės paramos 
tokiose srityse, kaip prieglobstis, migracija 
ir sienų kontrolė, organizavimas ir 
integravimas;

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) studijos, moksliniai tyrimai, 
analizės ir apklausos, poveikio ir kiti 
vertinimai ir vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas;

g) studijos, moksliniai tyrimai, 
analizės ir apklausos, galimybių studijos, 
poveikio ir kiti vertinimai, įskaitant 
poveikio lytims vertinimus, techniniai 
projektai ir dokumentacija, taip pat 
vadovų, ataskaitų ir mokomosios 
medžiagos rengimas bei skelbimas;

Or. en

Pakeitimas 44
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 pastraipos j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
remiami 3 ir 4 straipsniuose nustatyti 
bendrieji ir konkretūs tikslai.

j) visi kiti susiję veiksmai, kuriais 
visapusiškai remiami 3 ir 4 straipsniuose 
nustatyti bendrieji ir konkretūs tikslai.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal priemonę, pateikia 
techninės paramos prašymą Komisijai, 
nurodydama remtinas politikos sritis ir 
prioritetus, patenkančius į 5 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį. Šie prašymai 
pateikiami ne vėliau kaip kalendorinių 
metų spalio 31 d. Komisija gali parengti 
gaires dėl pagrindinių elementų, įtrauktinų 
į paramos prašymą.

1. Valstybė narė, norinti gauti 
techninę paramą pagal priemonę, pateikia 
techninės paramos prašymą Komisijai, 
nurodydama remtinas politikos sritis ir 
prioritetus, patenkančius į 5 straipsnyje 
nustatytą taikymo sritį. Tokie prašymai 
pateikiami ne vėliau kaip kalendorinių 
metų spalio 31 d. Komisija gali parengti 
gaires dėl pagrindinių elementų, įtrauktinų 
į paramos prašymą, ir papildomai skatinti 
ir propaguoti priemonės naudojimą 
didelius paramos poreikius turinčiose 
valstybėse narėse.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms ir atsakomybės, 
šia priemone pasinaudoti norinčios 
valstybės narės, rengdamos techninės 
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paramos prašymus, prireikus, turėtų 
konsultuotis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, ypač skirtų ekonomikos 
atsigavimui [pagal Reglamentą (ES) Nr. 
YYY/XX], tvariam ekonomikos augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei atsparumo 
didinimui užtikrinti, įgyvendinimu;

a) valstybių narių iniciatyva pagal šio 
reglamento 3 ir 4 straipsniuose nustatytus 
bendrąjį ir konkrečius tikslus vykdomų 
reformų įgyvendinimu, ypač skirtų 
ekonomikos atsigavimui [pagal 
Reglamentą (ES) Nr. YYY/XX dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės], tvariam ekonomikos 
augimui ir aukštos kokybės darbo vietų 
kūrimui bei atsparumo didinimui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) augimą skatinančių ir atsparumą 
didinančių reformų, vykdomų pagal 
ekonomikos valdymo procesus, iš tikrųjų 
įgyvendinant atitinkamas konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas, pateiktas 
per Europos semestrą, ar atitinkamus 
veiksmus, susijusius su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu, įgyvendinimu;

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinis c punktas perkeltas prieš b punktą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) augimą skatinančių ir atsparumą 
didinančių 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 
įgyvendinimu, įgyvendinimu;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) gaivinimo ir atsparumo planų 
peržiūra ir tobulinimu pagal Reglamentą 
(ES) Nr. XXXX/YYYY [Reglamentas dėl 
ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 
didinimo priemonės];

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Valstybės narės gali bet kada teikti 
prašymus, kuriems taikomas šio straipsnio 
2 dalies e punktas, siekdamos pataisyti 
arba pakeisti savo pasiūlymus pagal 
Reglamento dėl ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės 18 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Atitinkama 
valstybė narė gali atsisakyti duoti tokį 
sutikimą, jeigu kalbama apie neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
viešiesiems interesams.

1. Atitinkamai valstybei narei sutikus, 
Komisija bendradarbiavimo ir paramos 
planą nedelsdama vienu metu perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, 
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai bendradarbiavimo ir paramos 
planą šiomis aplinkybėmis:

Išbraukta.

a) kai tik atitinkama valstybė narė 
redaguodama pašalino visą neskelbtiną 
arba konfidencialią informaciją, kurią 
atskleidus būtų pakenkta valstybės narės 
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viešiesiems interesams;
b) praėjus pagrįstam laikotarpiui, kai 
susijusios informacijos atskleidimas 
nedarytų neigiamo poveikio paramos 
priemonių įgyvendinimui, bet kuriuo 
atveju ne vėliau kaip praėjus dviem 
mėnesiams po tokių priemonių 
įgyvendinimo pagal bendradarbiavimo ir 
paramos planą.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
9 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, be kita ko, vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.

3. Komisija vykdo 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 ir Europos Parlamento bei 
Komisijos atstovybėmis atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija priemonę įgyvendina 
vadovaudamasi Finansiniu reglamentu.

1. Komisija priemonę įgyvendina 
vadovaudamasi Finansiniu reglamentu, be 
kita ko, visapusiškai laikydamasi 
Sąjungos biudžeto apsaugos taisyklių tais 
atvejais, kai esama visuotinių teisinės 
valstybės principo taikymo valstybėse 
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narėse trūkumų pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
YYY/XX [dėl teisinės valstybės 
mechanizmo daugiametėje finansinėje 
programoje (DFP)]1a.

_________________
1a OL C , , p. .

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama įgyvendinti techninę paramą, 
Komisija įgyvendinimo aktais priima darbo 
programas ir apie jas informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą.

Siekdama įgyvendinti techninę paramą, 
Komisija deleguotaisiais aktais pagal 16a 
straipsnį priima darbo programas ir apie 
jas informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti 
laiku, ribotoje darbo programos dalyje 
numatytos specialios priemonės, taikomos 
iškilus nenumatytoms ir deramai 
pagrįstoms priežastims, dėl kurių būtina 
nedelsiant imtis veiksmų, be kita ko, 
atsiradus dideliems ekonomikos 
sutrikimams arba susiklosčius svarbioms 
aplinkybėms, turinčioms didelės įtakos 
ekonominėms arba socialinėms sąlygoms 
valstybėje narėje, kurios nepriklauso nuo 
jos valios.

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti 
laiku, ribotoje darbo programos dalyje 
numatytos specialios priemonės, 
neviršijant 10 proc. metinių asignavimų1a, 
taikomos iškilus nenumatytoms ir deramai 
pagrįstoms priežastims, dėl kurių būtina 
nedelsiant imtis veiksmų, be kita ko, 
atsiradus dideliems ekonomikos 
sutrikimams arba susiklosčius svarbioms 
aplinkybėms, turinčioms didelės įtakos 
ekonominėms arba socialinėms sąlygoms 
valstybėje narėje, kurios nepriklauso nuo 
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jos valios.

_________________
1a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
annual_work_programme_of_the_structu
ral_reform_support_programme.pdf

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir atitinkamos valstybės 
narės, taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atitinkamos atsakomybės ribas, skatina 
techninės paramos priemonės sinergiją su 
kitomis Sąjungos programomis ir 
priemonėmis, visų pirma iš Sąjungos fondų 
finansuojamomis priemonėmis, ir užtikrina 
veiksmingą jų tarpusavio koordinavimą. 
Tuo tikslu jos imasi šių veiksmų:

1. Komisija ir atitinkamos valstybės 
narės, taikydamos priemonę, atitinkančią jų 
atitinkamos atsakomybės ribas, skatina 
priemonės sinergiją su kitomis Sąjungos 
programomis ir priemonėmis, visų pirma iš 
Sąjungos fondų finansuojamomis 
priemonėmis, ir užtikrina veiksmingą jų 
tarpusavio koordinavimą, papildomumą ir 
suderinamumą, kad būtų išvengta bet 
kokio dubliavimosi ir sutapimo. Tuo tikslu 
jos imasi šių veiksmų:

Or. en

Pakeitimas -59

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad priemonės įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami efektyviai, veiksmingai ir laiku. 
Todėl Sąjungos finansavimo gavėjams 
nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 
reikalavimai.

2. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad priemonės įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami efektyviai, veiksmingai ir laiku ir, 
kai įmanoma, būtų suskirstyti pagal lytį. 
Todėl Sąjungos finansavimo gavėjams 
nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo 
reikalavimai.
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Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinė ataskaita Pusmečio ataskaita

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai teikia šio reglamento 
įgyvendinimo metinę ataskaitą.

1. Komisija vienu metu Europos 
Parlamentui ir Tarybai teikia šio 
reglamento įgyvendinimo pusmečio 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metinėje ataskaitoje pateikiama 
informacija apie:

2. Pusmečio ataskaitoje pateikiama 
informacija apie:

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
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15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendradarbiavimo ir paramos 
planus, nurodytus 8 straipsnio 3 dalyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paramos priemonių įgyvendinimą. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Reformas skatinantis dialogas

Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, 
ypač Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos, dialogą ir užtikrinti daugiau 
skaidrumo ir atskaitomybės, 
kompetentingas Europos Parlamento 
komitetas gali kviesti Tarybos ir Komisijos 
atstovus atvykti į komitetą aptarti 
priemonių, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą, įskaitant pusmečio ataskaitą 
pagal 15 straipsnį.

Or. en
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Praėjus ketveriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui pateikia šio reglamento 
įgyvendinimo nepriklausomą laikotarpio 
vidurio vertinimo ataskaitą. Ne vėliau nei 
praėjus trejiems metams nuo 1 straipsnyje 
nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija 
toms institucijoms taip pat pateikia 
nepriklausomą ex post vertinimo ataskaitą.

1. Ne vėliau kaip praėjus ketveriems 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo 
Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui pateikia šio 
reglamento įgyvendinimo nepriklausomą 
laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą. Ne 
vėliau nei praėjus trejiems metams nuo 1 
straipsnyje nustatyto laikotarpio pabaigos 
Komisija toms institucijoms taip pat 
pateikia nepriklausomą ex post vertinimo 
ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo efektyvumas ir 
Europos pridėtinė vertė. Joje taip pat 
aptariama, ar visi tikslai ir veiksmai tebėra 
aktualūs.

2. Laikotarpio vidurio ataskaitoje visų 
pirma vertinama, kiek yra įgyvendinti 3 ir 
4 straipsniuose nurodyti priemonės tikslai, 
išteklių panaudojimo efektyvumas, 
Europos pridėtinė vertė ir komunikacijos 
veikla, kurios buvo imtasi siekiant 
užtikrinti Sąjungos finansavimo 
matomumą. Joje taip pat aptariama, ar visi 
tikslai ir veiksmai tebėra aktualūs.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Prireikus kartu su laikotarpio 
vidurio arba ex post vertinimo 
ataskaitomis pateikiami pasiūlymai dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, 
kuriais iš dalies keičiamas šis 
reglamentas.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIA SKYRIUS
Įgaliojimų delegavimas

16a straipsnis
Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2. 12 straipsnio 6 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 
31 d.
3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 12 straipsnio 6 
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 



PR\1210940LT.docx 43/44 PE655.852v01-00

LT

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.
6. Pagal 12 straipsnio 6 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja, jeigu per tris 
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 70

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo 
Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina Sąjungos 
finansavimo matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami suderintą, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai nurodo tų 
lėšų kilmę ir užtikrina Sąjungos 
finansavimo matomumą (visų pirma 
viešindami veiksmus ir jų rezultatus) 
teikdami suderintą, veiksmingą ir 
proporcingą tikslinę informaciją įvairiai 
auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir 
visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija vykdo su priemone ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus. 
Priemonei skirtais finansiniais ištekliais 
taip pat prisidedama prie institucinės 
komunikacijos apie Sąjungos politinius 
prioritetus, susijusius su 3 ir 4 straipsniuose 
nurodytais tikslais.

2. Komisija vykdo su priemone ir jos 
veiksmais bei rezultatais susijusius 
informavimo ir komunikacijos veiksmus, 
be kita ko, vykdydama bendrą 
komunikacijos veiklą su atitinkamomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis ir 
Europos Parlamento bei Komisijos 
atstovybėmis atitinkamoje valstybėje 
narėje. Priemonei skirtais finansiniais 
ištekliais taip pat prisidedama prie 
institucinės komunikacijos apie Sąjungos 
politinius prioritetus, susijusius su 3 ir 4 
straipsniuose nurodytais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus asignavimai gali būti 
įtraukti į biudžetą po 2020 m. siekiant 
padengti 6 straipsnio 2 dalyje numatytas 
išlaidas, susijusias su iki 2020 m. gruodžio 
31 d. neužbaigtų veiksmų valdymu.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en


