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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Struktūrinės reformos yra labai svarbios siekiant modernizuoti Europos Sąjungos ekonomiką, 
gerinti jos gebėjimą prisitaikyti prie iššūkių ir spartinti jos konkurencingumą. 
Konkurencingumas ir klestėjimas kartu su piliečių gerove turi būti vienas iš ES prioritetų. Šiuo 
atžvilgiu struktūrinės reformos 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, didinti našumą, kurti darbo vietas, skatinti investicijas ir 
užtikrinti tvarų augimą. Vis dėlto dabartinis valstybių narių struktūrinių reformų įgyvendinimas 
Europoje yra netolygus ir vėluojama vykdyti įsipareigojimus. Reikėtų sustiprinti valstybių narių 
pastangas vykdyti reformas, todėl nuomonės referentas 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) techninė paramos priemonė, kuri paremta Struktūrinių reformų rėmimo programa 
(SRRP), 2) reformų įgyvendinimo priemonė ir 3) konvergencijos priemonė. Tačiau Europos 
Sąjungos Taryboje vykstančiose diskusijose pabrėžiama galimybė Reformų rėmimo programą 
išdėstyti kitaip, kad ją sudarytų: 1) techninė paramos priemonė, kuri paremta Struktūrinių 
reformų rėmimo programa (SRRP), 2) euro zonos konvergencijos ir konkurencingumo 
biudžetinė priemonė (BICC) ir 3) valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, konvergencijos ir 
reformų priemonė (CRI). Nuomonės referentas atkreipė dėmesį į šias Taryboje vykstančias 
diskusijas dėl kitokios programos struktūros.

Pagal Reformų rėmimo programą remiamos struktūrinės reformos gali turėti reikšmingą 
poveikį valstybių narių darbo rinkai ir socialinės apsaugos sistemoms. Nuomonės referentas 
pabrėžia, kad Komisijos poveikio vertinime (SWD(2018) 310 final) teigiama, jog Reformų 
rėmimo programa „darys teigiamą poveikį užimtumui, skatindama darbo vietų kūrimą visoje 
Sąjungoje“. Tai gali būti pasiekta, pavyzdžiui, įgyvendinant darbo rinkos reformas, ypač tokias, 
kurios didina darbo jėgos įgūdžius ir kvalifikaciją ir skatina įgūdžių pritaikymą rinkos 
poreikiams. Programa taip pat gali turėti teigiamą poveikį pajamų pasiskirstymui, aktyviai 
darbo rinkos politikai, socialinei įtraukčiai ir socialinei apsaugai, nes ja bus skatinamas Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas.

Nuomonės referentas tikisi, kad programa suteiks pakankamai paskatų valstybėms narėms 
prisidėti prie Europos Sąjungos konkurencingumo ir klestėjimo, spręsti būsimų darbo rinkų 
dinamikos ir skaitmeninimo klausimus, kovoti su socialine atskirtimi ir kurti galimybes jos 
piliečiams, ypač vaikams ir jaunimui. Atsižvelgdamas į Reformų rėmimo programos taikymo 
srities ir Europos semestre numatytų konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimo 
sąsajas, nuomonės referentas tikisi, kad programa svariai prisidės prie Europos socialinių teisių 
ramsčio įgyvendinimo. Nuomonės referentas tikisi, kad pagal programą bus skatinamos ir 
puoselėjamos socialinio poveikio investicijas apimančios reformos, kurios taip pat teikia 
skaitmeninius sprendimus, susijusius su piliečių socialiniais poreikiais ir nauda bei gerinančius 
jų socialinę gerovę.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingus Biudžeto komitetą ir Ekonomikos 
ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 
valstybės narės rengia savo nacionalines 
daugiametes investicijų strategijas. Šios 
strategijos turėtų būti pateikiamos kartu su 
metinėmis nacionalinėmis reformų 
programomis ir naudojamos kaip 
prioritetinių investicinių projektų, kurie bus 
finansuojami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir 
kuo labiau padidinti programų, kurias 
Sąjunga visų pirma remia Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos 
fondo, Europos socialinio fondo, Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir, prireikus, „InvestEU“ 
lėšomis, teikiamos finansinės paramos 
pridėtinę vertę;

(3) Sąjungos lygmeniu Europos 
ekonominės politikos koordinavimo 
semestras yra pagrindas, padedantis 
nustatyti nacionalinius reformų prioritetus 
ir stebėti jų įgyvendinimą. Siekdamos 
įgyvendinti šiuos reformų prioritetus, 
valstybės narės rengia savo nacionalines 
daugiametes investicijų strategijas, 
atsižvelgdamos į investicijų poreikius ir 
iššūkius, susijusius su regioniniais ir 
teritoriniais skirtumais. Šios strategijos 
turėtų būti pateiktos kartu su metinėmis 
nacionalinių reformų programomis, po 
plataus masto konsultacijų su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant socialinius 
partnerius, ir naudojamos kaip prioritetinių 
investicinių projektų, kurie bus 
finansuojami nacionalinėmis ir (arba) 
Sąjungos lėšomis, apibrėžimo ir 
koordinavimo priemonė. Jos taip pat turėtų 
padėti nuosekliai naudoti Sąjungos lėšas ir 
kuo labiau padidinti programų, kurias 
Sąjunga visų pirma remia Europos 
regioninės plėtros fondo, Sanglaudos 
fondo, Europos socialinio fondo, Europos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, 
Europos investicijų stabilizavimo 
priemonės ir, prireikus, „InvestEU“ 
lėšomis, teikiamos finansinės paramos 
pridėtinę vertę. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų užtikrinti Programos ir 
kitų Sąjungos priemonių koordinavimą, 
papildomumą ir suderinamumą, visų 
pirma siekdamos, kad jokiu proceso etapu 
nebūtų dubliavimo;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant Europos semestro tikslų, 
struktūrinės reformos turėtų būti 
grindžiamos solidarumu, integracija ir 
socialiniu teisingumu, siekiant kurti 
kokybiškas darbo vietas ir užtikrinti tvarų 
augimą, taip pagerinant visų Sąjungos 
piliečių gyvenimo standartus ir 
užtikrinant lygybę, įtrauktį ir galimybę 
naudotis socialine apsauga, laikantis 
pagrindinių Europos socialinių teisių 
ramsčio principų;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) ekonomikos ir finansų 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. 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;

(4) ekonomikos ir finansų krizė parodė, 
kad kurdamos patikimas ir atsparias 
ekonomikos ir finansų sistemas, pagrįstas 
stipriomis ekonominėmis ir socialinėmis 
struktūromis, valstybės narės gali 
veiksmingiau reaguoti į ekonominius 
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, prisitaikyti prie technologinių 
pokyčių, sustiprinti koregavimo pajėgumus 
ir socialinio draudimo sistemas bei remti 
didėjančios konvergencijos procesą. 
Vykdant struktūrines reformas taip pat 
turėtų būti stiprinama ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda, 
didinamas našumas ir investicijos, 
sudaromos tinkamos ekonominės ir 
socialinės sąlygos tvariam augimui ir 
užimtumui bei sprendžiami demografiniai 
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sunkumai Sąjungoje. Tai turėtų padėti 
kurti atsparias darbo rinkas, skatinti kurti 
deramas darbo vietas ir didinti socialinę 
įtrauktį. Be to, reformomis ketinama 
padėti pašalinti kliūtis investicijoms ir 
sukurti palankią aplinką investicijoms ir 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
įskaitant investicijas į novatorišką ir 
tvarią reindustrializaciją. Kalbant 
konkrečiau, švietimo ir mokymo sistemų 
reformos turėtų padėti paskatinti 
ekonominę veiklą ir kartu sudaryti sąlygas 
vidutinės trukmės ir ilgalaikiam 
ekonomikos augimui;

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 
semestrą patirtis rodo, kad apskritai 
struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 
lėtas ir netolygus, o nacionalinės reformų 
pastangos turėtų būti stiprinamos ir 
skatinamos;

(6) vertinant Sąjungos mastu, 
struktūrinių reformų valstybėse narėse 
įgyvendinimas vis dar nėra pakankamas. 
Ekonominės politikos koordinavimo 
mechanizmo taikymo per Europos 
semestrą patirtis rodo, kad apskritai 
struktūrinių reformų įgyvendinimas yra 
lėtas ir netolygus, o nacionalinės reformų 
pastangos turėtų būti stiprinamos ir 
skatinamos, vykdant glaudesnį Komisijos 
ir valstybių narių dialogą bei naudojantis 
sanglaudos politikos parama, visų pirma 
dėlto, kad kai kurios valstybės narės, ypač 
nepriklausančios euro zonai, pasižymi 
mažu augimo potencialu, aukštais 
nedarbo rodikliais, didėjančiais 
socialiniais skirtumais ir padidėjusia 
skurdo rizika;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) reikia pažangių, tvarių ir 
integracinių struktūrinių reformų pagal 
SESV 9 straipsnį, nes Sąjunga tokių 
struktūrinių reformų įgyvendinimą 
nurodė kaip vieną iš savo politikos 
prioritetų, siekdama užtikrinti tvarų 
ekonomikos atsigavimą, išnaudoti augimo 
potencialą, kad būtų sustiprinti 
prisitaikymo pajėgumai, skatinamas 
ekonomikos augimas, kuriamos deramos 
darbo vietos, skatinamos investicijos ir 
remiamas ekonominės ir socialinės 
konvergencijos didinimo procesas;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 2017/82519 buvo 
sudaryta 2017–2020 m. struktūrinių 
reformų rėmimo programa (SRRP), kurios 
biudžetas – 142 800 000 EUR. SRRP 
sukurta siekiant stiprinti valstybių narių 
gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 
skatinančias administracines ir struktūrines 
reformas, be kita ko, padedant joms 
veiksmingai ir efektyviai naudotis 
Sąjungos fondais. Techninę paramą pagal 
tą programą teikia Komisija valstybės 
narės prašymu, ir ji gali būti skiriama 
įvairiose politikos srityse. Pirminė SRRP 
įgyvendinimo patirtis parodė, kad 
techninės paramos paklausa prilygo 
keturiems (2017 m) ir penkiems (2018 m.) 
jos metiniams biudžetams;

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 2017/82519 buvo 
sudaryta 2017–2020 m. struktūrinių 
reformų rėmimo programa (SRRP), kurios 
biudžetas – 142 800 000 EUR. SRRP 
sukurta siekiant stiprinti valstybių narių 
gebėjimą parengti ir įgyvendinti augimą 
skatinančias administracines ir struktūrines 
reformas, be kita ko, padedant joms 
veiksmingai ir efektyviai naudotis 
Sąjungos fondais. Techninę paramą pagal 
tą programą teikia Komisija valstybės 
narės prašymu, ir ji gali būti skiriama 
įvairiose politikos srityse. Pirminė SRRP 
įgyvendinimo patirtis parodė, kad 
techninės paramos paklausa prilygo 
keturiems (2017 m) ir penkiems (2018 m.) 
jos metiniams biudžetams, todėl Komisija 
pasiūlė padidinti 2019 m. ir 2020 m. šiai 
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paramai skiriamą biudžetą;

__________________ __________________
19 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).

19 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).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Sąjungos institucijos ir įstaigos 
turi daug patirties, susijusios su 
konkrečios paramos teikimu valstybių 
narių nacionalinėms, regioninėms ir 
vietos valdžios institucijoms gebėjimų 
stiprinimo ir sanglaudos politikos 
įgyvendinimo srityse. Šia patirtimi turėtų 
būti naudojamasi siekiant stiprinti 
Sąjungos gebėjimą teikti paramą 
suinteresuotoms valstybėms narėms, 
padėti didinti jų augimo potencialą ir 
socialinę sanglaudą taikant priemones, 
kuriomis siekiama didinti užimtumo lygį, 
kovoti su atskirtimi ir skurdu ir lengvinti 
prieigą prie visuotinės svarbos paslaugų, 
įskaitant kokybiškas švietimo ir sveikatos 
priežiūros paslaugas;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

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 

(10) atsižvelgiant į tai, būtina stiprinti 
dabartinę paramos valstybėms narėms 
teikimo sistemą, be techninės paramos, 
siūlant ir tiesioginę finansinę paramą. Šiuo 
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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;

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 kaip padedantys 
stiprinti nacionalinių valdžios institucijų 
administracinius gebėjimus įvairiose 
politikos srityse, ir turėtų būti remiamasi 
Europos socialinių teisių ramstyje ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytais principais ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslais. Programą taip pat turėtų sudaryti 
tikslinė parama reformoms valstybėse 
narėse, kurių valiuta nėra euro, tačiau 
kurios įsipareigojo įsivesti bendrą valiutą;

Pakeitimas 9

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) bendrasis Programos tikslas – 
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, investicijas, konkurencingumą, 
našumą, tvarų augimą, naujų darbo vietų 
kūrimą, socialinę įtrauktį ir užimtumą. 
Tuo tikslu ji turėtų teikti finansines 
paskatas struktūrinio pobūdžio 
problemoms spręsti ir turėtų padėti 
sustiprinti valstybių narių administracinius 
ir institucinius gebėjimus, kiek tai susiję 
su jų institucijomis ir ekonomikos bei 
socialiniu sektoriais. Taip pat būtina 
numatyti tinkamą regioninių ir vietos 
valdžios institucijų dalyvavimo rengiant ir 
įgyvendinant struktūrinę reformą mastą;
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Pakeitimas 10

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 atveju – tose 
valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro ir 
kurios ėmėsi akivaizdžių veiksmų, kad per 
nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą valiutą;

(14) kiekvienai Programos priemonei 
turėtų būti nustatyti konkretūs tikslai. 
Kalbant apie reformų įgyvendinimo 
priemonę, šie tikslai turėtų būti susiję su 
konkrečiomis tarpinėmis su Europos 
semestro procesu susijusių reformų 
įsipareigojimų įvykdymo reikšmėmis ir 
siektinomis reikšmėmis, 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 atveju – tose valstybėse narėse, 
kurių valiuta nėra euro ir kurios ėmėsi arba 
imasi akivaizdžių veiksmų, kad per 
nustatytą laikotarpį įsivestų bendrą valiutą, 
siekiant joms padėti pasiruošti narystei 
euro zonoje;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Programa turėtų būti skatinamos 
per vietos valdžios institucijas ir kitus 
suinteresuotuosius subjektus vykdomos 
reformos. Tais atvejais, kai įgyvendinant 
Europos semestrą, visų pirma 
konkrečioms šalims skirtas 
rekomendacijas, nustatoma problemų, dėl 
kurių reikia skubiai imtis reformų, tačiau 
atitinkama valstybė narė netinkamai 
naudoja skirtą finansavimą arba Komisija 
sustabdė tokį finansavimą, regioninio ir 
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vietos lygmens veiksmai, kuriais 
prisidedama prie tų problemų sprendimo, 
ir toliau turėtų būti remiami pagal 
Programą;

Pakeitimas 12

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 visuomenines 
sritis, taip pat socialinius aspektus, 
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, 
skaitmeninės plėtros galimybių 
išnaudojimu, paslaugų ir darbo rinkomis, 
įgūdžiais darbo vietoms kurti, vaikų, 
jaunimo ir vyresnio amžiaus asmenų 
politika, švietimu ir mokymu, darniu 
vystymusi, visuomenės sveikata ir 
socialine gerove;

Pakeitimas 13

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 

Išbraukta.
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valstybės narės naudai;

Pakeitimas 14

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 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 ir atsižvelgus į 
konkrečius kiekvienos valstybės narės 
socialinius, ekonominius ir teritorinius 
rodiklius bei nustatytas aplinkybes;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) be to, atsižvelgiant į technologinę 
plėtrą, programa gali padėti priimti 
integruotus investicijų į skaitmeninę 
infrastruktūrą bei įgūdžius planus ir 
sukurti veiksmingą jų finansavimo 
sistemą, kuri 2021–2030 m. laikotarpiu 
turėtų užtikrinti kuo didesnį Europos 
regionų konkurencingumą; 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
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20 konstatuojamoji dalis

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 valstybėms 
narėms prasmingų paskatų įgyvendinti 
struktūrines reformas, atsižvelgiant į 
socialinius, ekonominius ir teritorinius 
iššūkius bei investicinius poreikius, 
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 ir jų socialine bei 
ekonomine padėtimi, įvertinta remiantis 
BVP vienam gyventojui, socialinės 
atskirties, skurdo ir nedarbo rodikliais. 
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 75 % bendro reformų įgyvendinimo 
priemonės finansinio paketo, ir per šį 
laikotarpį, pateikusios pasiūlymus dėl 
reformų įsipareigojimų, jos galėtų gauti 
didžiausią joms nustatytą išmoką;

Pakeitimas 17

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 

(21) siekiant skaidrumo ir efektyvumo, 
vėlesniu etapu, trunkančiu iki Programos 
pabaigos, Komisija turėtų nustatyti 
periodiškai skelbiamų kvietimų teikti 
paraiškas sistemą, kad paskirstytų likusius 
25 % bendro priemonės finansinio paketo 
kartu su ankstesniame etape 
nepanaudotomis lėšomis. Šiuo tikslu turėtų 
būti rengiamos paprastos procedūros. Pagal 
kiekvieną kvietimą teikti paraiškas visos 
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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;

valstybės narės turėtų būti kviečiamos 
vienu metu pateikti reformų pasiūlymus ir 
remiantis jų reformų pasiūlymais joms 
galėtų būti skirtas didžiausias joms 
numatytas finansinis įnašas. Dėl kiekvieno 
pasiūlymo prieš oficialiai jį pateikiant 
turėtų būti plačiai konsultuojamasi su 
suinteresuotaisiais subjektais. Siekiant 
skaidrumo, pirmasis antruoju etapu 
Komisijos skelbiamas kvietimas teikti 
paraiškas turėtų būti dėl sumos, 
atitinkančios likusią bendro priemonės 
finansinio paketo dalį. 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;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(22) būtina nustatyti aiškų ir skaidrų 
valstybių narių pasiūlymų dėl reformų 
įsipareigojimų ir jų turinio pateikimo 
procesą. Po plataus masto ir tinkamai 
dokumentuotų viešų konsultacijų proceso, 
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, ir euro zonai 
nepriklausančios valstybės narės, kuriose 
struktūrinė plėtra smarkiai vėluoja, turėtų 
būti ypač skatinamos pagal reformų 
įgyvendinimo priemonę teikti pasiūlymus 
dėl reformų, kuriomis sprendžiamos 
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perviršinį disbalansą lėmusios problemos;

Pakeitimas 19

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), 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 siekti realiai pagerinti 
Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą, nes tai padės 
veiksmingiau įgyvendinti reformas;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant plačios paramos 
vykdomoms reformoms, pasinaudoti 
programa norinčios valstybės narės 
paraiškų rengimo metu turėtų 
konsultuotis su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, pavyzdžiui, 
vietos ir regionų valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais ir 
pilietine visuomene (laikydamosi 
atitinkamų sanglaudos politikos 
Partnerystės elgesio kodekso nuostatų), 
taip pat su nacionaliniais parlamentais;
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Pakeitimas 21

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 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, atsižvelgiant į 
jų teritorinius poreikius, 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 ir regionuose 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, Be to, su 
finansavimo tvarka susijusios siūlomos 
reformos turėtų būti stebimos vykdant 
Europos semestro procesą;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus reformų įsipareigojimus turėtų 
būti pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai, o komunikacijos veiklą, prireikus, 

(29) siekiant skaidrumo, apie Komisijos 
patvirtintus reformų įsipareigojimus turėtų 
būti pranešama Europos Parlamentui ir 
Tarybai, o komunikacijos veiklą prireikus 
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turėtų vykdyti Komisija; reguliariai turėtų vykdyti Komisija;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) be to, norint, kad reformos būtų 
tvarios ilguoju laikotarpiu, būtina, kad 
kiekvienos valstybės narės valdžios 
institucijos suprastų Programos politinį 
mastą ir pateiktų kuo daugiau 
informacijos apie ją bei įsipareigotų ją 
vykdyti;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) 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 reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimo įvertinimu. Finansinio įnašo 
mokėjimo sustabdymas ir panaikinimas 
turėtų būti įmanomas, jei valstybė narė 
patenkinamai neįgyvendino reformų 
įsipareigojimų. Siekiant užtikrinti tvarų 
reformų poveikį jas įgyvendinus, turėtų 
būti nustatytas pagrįstas laikotarpis, 
apibrėžiantis reformų tvarumą po 
finansinio įnašo išmokėjimo. Penkerių 
metų laikotarpis turėtų būti laikomas 
pagrįstu minimaliu terminu. Reikėtų 
nustatyti atitinkamas prieštaravimų 
procedūras, užtikrinančias, kad Komisijos 
sprendime dėl sumų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 

(31) siekiant patikimo finansų valdymo, 
reikėtų nustatyti konkrečias taisykles dėl 
biudžetinių įsipareigojimų, išankstinių 
išmokėjimų, mokėjimų, lėšų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir lėšų 
susigrąžinimo. Mokėjimai turėtų būti 
grindžiami Komisijos pateiktu teigiamu 
valstybės narės reformų įsipareigojimų 
įgyvendinimo įvertinimu. Finansinio įnašo 
mokėjimo sustabdymas ir panaikinimas 
turėtų būti įmanomas, jei valstybė narė 
patenkinamai neįgyvendino reformų 
įsipareigojimų. Siekiant užtikrinti tvarų 
reformų poveikį jas įgyvendinus, turėtų 
būti nustatytas pagrįstas laikotarpis, 
apibrėžiantis reformų tvarumą po 
finansinio įnašo išmokėjimo. Penkerių 
metų laikotarpis turėtų būti laikomas 
pagrįstu minimaliu terminu. Reikėtų 
nustatyti atitinkamas prieštaravimų 
procedūras, užtikrinančias, kad Komisijos 
sprendime dėl sumų mokėjimo 
sustabdymo, panaikinimo ir išmokėtų sumų 
susigrąžinimo būtų gerbiama valstybių 
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narių teisė pateikti pastabas; narių teisė pateikti pastabas;

Pakeitimas 25

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, todėl 
pateiktas pasiūlymas 2019 m. ir 2020 m. 
padidinti šiai paramai skiriamą biudžetą. 
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;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) pagal Programos techninės paramos 
priemonę toliau 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 reformas, kurių reikia imtis 
pagal kitas Programos priemones;

(33) pagal Programos techninės paramos 
priemonę toliau turėtų būti remiamas 
valstybių narių iniciatyva vykdomų 
reformų, su ekonomikos valdymo procesais 
arba su Sąjungos teisės įgyvendinimu 
susijusių reformų, taip pat reformų, 
kuriomis didinamas Sąjungos 
konkurencingumas, kuriamos deramos 
darbo vietos, didinamas našumas, 
skatinamos tvarios investicijos į realiąją 
ekonomiką, siekiama užtikrinti aukštos 
kokybės sveikatos ir švietimo paslaugas, 
kovojama su skurdu ir socialine 
atskirtimi, stiprinama ekonominė, 
socialinė ir teritorinė sanglauda 
Sąjungoje ir padedama valstybėms 
narėms, kurios ėmėsi konkrečių veiksmų 
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siekdamos narystės euro zonoje, 
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;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
nuoseklų lėšų iš Sąjungos biudžeto 
paskirstymą ir patikimo finansų valdymo 
principo laikymąsi, veiksmai pagal 
Programą 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 
nuoseklumas, suderinamumas, 
papildomumas ir sąveika, įskaitant 
techninę pagalbą;

(42) siekiant užtikrinti veiksmingą, 
skaidrų ir nuoseklų lėšų iš Sąjungos 
biudžeto paskirstymą ir patikimo finansų 
valdymo principo laikymąsi, veiksmai 
pagal Programą 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 
nuoseklumas, suderinamumas, 
papildomumas ir sąveika, įskaitant 
techninę pagalbą;

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 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 
struktūrinių reformų problemas, siekiant 
pagerinti šalių ekonominės veiklos 
rezultatus ir skatinti atsparias valstybių 
narių ekonomines ir socialines struktūras, 
ir taip paremti verslumą ir užimtumą, 
įmones, įskaitant mažąsias ir vidutines 
įmones, ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, konkurencingumą, 
investicijas, našumą, socialinę įtrauktį ir 
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tvarų augimą, taip pat kuriant atsparias 
darbo rinkas ir sprendžiant demografines 
problemas, vadovaujantis Europos 
socialinių teisių ramstyje ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
nustatytais principais, taip užtikrinant, 
kad Sąjunga būtų aplinkos ir socialiniu 
požiūriu tvari ir demokratiška ir būtų 
pagrįsta Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslais, ir kad būtų vykdomi 
Paryžiaus susitarime nustatyti 
įsipareigojimai;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, visų pirma, vienai ar 
daugiau šių sričių:

4 ir 5 straipsniuose nustatyti bendrieji ir 
konkretūs tikslai taikomi politikos sritims, 
susijusioms su ekonomine, socialine ir 
teritorine sanglauda, konkurencingumu, 
našumu, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis, pažangiu, tvariu ir 
integraciniu augimu, darbo vietomis ir 
investicijomis, visų pirma, vienai ar 
daugiau šių sričių:
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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, visų pirma mažųjų 
ir vidutinių įmonių, reindustrializacija, 
privačiojo sektoriaus plėtra, produktų ir 
paslaugų rinkos, viešosios investicijos, 
visuomenės dalyvavimas įmonėse, 
privatizacija, prekyba ir tiesioginės 
užsienio investicijos, konkurencija ir 
viešieji pirkimai, tvarus sektorių 
vystymasis, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bei skaitmeninimo rėmimas, sąlygų 
verslumo didinimui sudarymo skatinimas 
ir rengimasis teisingam perėjimui prie 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos, nė vieno nepaliekant 
nuošalyje;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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) švietimas, mokymasis visą 
gyvenimą ir mokymas, įtrauki darbo 
rinkos politika, socialinio dialogo 
stiprinimas, siekiant kurti darbo vietas, 
kvalifikacijos kėlimas ir 
perkvalifikavimas, visų pirma susijęs su 
teisinga pertvarka, lygios galimybės ir 
prieiga visiems, geresnė nepalankioje 
padėtyje esančių vaikų, jaunimo ir 
vyresnio amžiaus žmonių ateitis, 
skaitmeniniai įgūdžiai, kova su skurdu ir 
nelygybe, socialinės įtraukties, socialinės 
apsaugos ir socialinės gerovės sistemų 
skatinimas, socialinės infrastruktūros 
plėtra, visuomenės sveikatos ir sveikatos 
priežiūros sistemų plėtra, taip pat 
sanglaudos, prieglobsčio, migracijos ir 
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sienų politika;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 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) klimato politikos veiksmų 
įgyvendinimo, judumo, kovos su energijos 
nepritekliumi, 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 ir 
pasienio vietovių plėtros politika;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
finansinį stabilumą, galimybes gauti 
finansavimą ir skolinimą realiajai 
ekonomikai, ir duomenų ir statistinės 
informacijos rengimas, teikimas ir 
kokybiška stebėsena ir ataskaitų teikimas.

f) finansų sektoriaus politika, 
įskaitant: finansinio raštingumo skatinimą, 
ypač švietimo srityje, finansinį stabilumą, 
galimybes gauti finansavimą ir skolinimą 
realiajai ekonomikai, ir duomenų ir 
statistinės informacijos rengimas, teikimas 
ir kokybiška stebėsena ir ataskaitų 
teikimas.

Pakeitimas 35

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 

Jeigu iki 2023 m. gruodžio 31 d. pagal 
konvergencijos priemonę euro zonai 
nepriklausanti valstybė narė nesiėmė 
akivaizdžių veiksmų, kad per nustatytą 
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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.

laikotarpį įsivestų bendrą valiutą, 
didžiausia suma, kuri pagal 26 straipsnį 
gali būti skirta tai valstybei narei pagal 
konvergencijos priemonės paramos 
komponentą, skiriama pasiūlymams, 
parengtiems padedant nevyriausybinėms 
organizacijoms ir vietos valdžios 
institucijoms siekiant skatinti atviras 
diskusijas ir informavimo kampanijas dėl 
bendros valiutos įvedimo toje valstybėje 
narėje. Atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, Komisija priima sprendimą tuo 
klausimu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iš Programai skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina Programai valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant institucinį 
informavimą apie Sąjungos politikos 
prioritetus, susijusius su šio Reglamento 
tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su IT 
tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 
skiriama informacijos tvarkymui ir 
mainams, įskaitant institucines 
informacinių technologijų priemones, ir 
visos kitos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama Programą. Išlaidos taip pat gali 
apimti kiekvienos iš trijų 3 straipsnyje 
nurodytų priemonių kitos pagalbinės 
veiklos, pavyzdžiui, techninės paramos 
projektų kokybės kontrolės ir stebėsenos 
vietoje išlaidas ir tarpusavio konsultavimo 
bei ekspertų struktūrinių reformų vertinimo 
ir įgyvendinimo klausimais išlaidas.

3. Iš Programai skirto finansinio 
paketo taip pat gali būti padengiamos 
išlaidos, susijusios su parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, kuri yra būtina Programai valdyti ir 
jos tikslams įgyvendinti, visų pirma 
išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 
posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 
veiksmais nacionaliniu, o prireikus – 
regionų ir vietos lygmenimis, įskaitant 
institucinį informavimą apie Sąjungos 
politikos prioritetus, susijusius su šio 
reglamento tikslais, taip pat išlaidos, 
susijusios su IT tinklais, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama informacijos 
tvarkymui ir mainams, įskaitant 
institucines informacinių technologijų 
priemones, ir visos kitos techninės ir 
administracinės išlaidos, kurias Komisija 
patiria valdydama Programą. Išlaidos taip 
pat gali apimti kiekvienos iš trijų 3 
straipsnyje nurodytų priemonių kitos 
pagalbinės veiklos, pavyzdžiui, techninės 
paramos projektų kokybės kontrolės ir 
stebėsenos vietoje išlaidas ir tarpusavio 
konsultavimo bei ekspertų struktūrinių 



PE645.062v02-00 24/34 AD\1200173LT.docx

LT

reformų vertinimo ir įgyvendinimo 
klausimais išlaidas.

Pakeitimas 37

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.

Išbraukta.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

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.

Didžiausias finansinis įnašas, kuris gali 
būti skirtas kiekvienai valstybei narei, iš 
bendro reformų įgyvendinimo priemonės 
paketo, nurodyto 7 straipsnio 2 dalies a 
punkte, nustatomas I priede. Toks 
didžiausias finansinis įnašas aiškiai ir 
skaidriai apskaičiuojamas kiekvienai 
valstybei narei, naudojantis tame priede 
išdėstytais kriterijais ir metodika, remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi ir socialine bei ekonomine 
šalies padėtimi, įvertinta remiantis BVP 
vienam gyventojui, socialinės atskirties, 
skurdo ir nedarbo rodikliais. Tokį 
didžiausią finansinį įnašą, visą ar jo dalį, 
galima skirti kiekvienai valstybei narei 
kiekvienu 10 straipsnyje išdėstyto skyrimo 
proceso etapu ir pagal kiekvieną kvietimą 
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teikti paraiškas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Dvidešimties mėnesių laikotarpiui 
nuo šio reglamento taikymo pradžios 
Komisija pateikia paskirstyti 75 % 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.

Pakeitimas 40

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. Laikotarpiui po 2 dalyje nurodyto 
laikotarpio pabaigos Komisija pateikia 
paskirstyti likusius 25 % 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.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 reformų įgyvendinimo 
priemonę, Komisijai pateikia pasiūlymą dėl 
reformų įsipareigojimų, 
bendradarbiaudama su vietos ir regionų 
valdžios institucijomis ir 
suinteresuotaisiais subjektais ir 
pasikonsultavusi su socialiniais 
partneriais ir pilietine visuomene pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) XX/xx 6 straipsnį1a. 
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.

__________________________
1a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) XX/xx, kuriuo 
nustatomos bendros Europos regioninės 
plėtros fondo, „Europos socialinio fondo 
+“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir 
šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos 
fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų 
valdymo ir vizų priemonės finansinės 
taisyklės (OJ L...).

Pakeitimas 42

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 
teritorinis reformos poveikis atitinkamoje 
valstybėje narėje ir, kai įmanoma, šalutinis 
poveikis kitose valstybėse narėse;
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Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) socialiniai rodikliai, kurie turi būti 
pagerinti siūloma reforma, ir veiksmai, 
kuriais prisidėta taikant Europos 
socialinių teisių ramstyje nustatytus 
principus ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslus;

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) konsultacijų, surengtų prieš 
oficialiai pateikiant paraišką, mastas;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalies a punkto i papunkčio 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose ir kituose svarbiuose 
Komisijos priimtuose oficialiuose Europos 
semestro dokumentuose arba

– konkrečioms šalims skirtose 
rekomendacijose ir kituose svarbiuose 
Komisijos priimtuose oficialiuose Europos 
semestro dokumentuose, įskaitant šalių 
teikiamas ataskaitas, arba

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) jais tikimasi pagerinti atitinkamos 
valstybės narės ekonominės veiklos 
rezultatus ir padidinti ekonomikos 
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atsparumą;

Pakeitimas 47

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. Jeigu dalies ar visų reformų 
įsipareigojimų, įskaitant atitinkamas 
tarpines reikšmes ir siektinas reikšmes, 
atitinkama valstybė narė dėl objektyvių 
aplinkybių nebegali įgyvendinti arba jeigu 
socialinių ir ekonominių rodiklių pokyčiai 
daro didelį poveikį pradiniam valstybės 
narės įsipareigojimui, 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.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nedarant poveikio 12 straipsnio 3 dalies 
antrai pastraipai, atitinkama valstybė narė 
reguliariai per Europos semestrą teikia 
ataskaitas apie pažangą, padarytą 
įgyvendinant reformų įsipareigojimus. Šiuo 
tikslu valstybės narės yra raginamos 
teikiant reformų įgyvendinimo pažangos 
ataskaitas, įskaitant ataskaitas dėl 
priemonių, kurių buvo imtasi siekiant 
užtikrinti Programos, Europos 
struktūrinių ir investicijų fondų ir kitų ES 
finansuojamų programų koordinavimą, 
naudotis nacionalinių reformų programų 
turiniu. Išsami ataskaitų teikimo tvarka ir 
tvarkaraštis, įskaitant Komisijos prieigos 
prie pagrindinių susijusių duomenų 
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sąlygas, išdėstomi 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodytame sprendime.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį 
mokami remiantis biudžeto asignavimais ir 
atsižvelgiant į turimą finansavimą.

3. Finansiniai įnašai atitinkamoms 
valstybėms narėms pagal šį straipsnį gali 
apimti išankstinio finansavimo 
mokėjimus, jei to prašo valstybė narė, ir 
jie mokami remiantis biudžeto 
asignavimais ir atsižvelgiant į turimą 
finansavimą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 14 
straipsnio 1 dalį panaikina finansinio įnašo 
sumą.

7. Jeigu atitinkama valstybė narė per 
šešių mėnesių laikotarpį nuo mokėjimo 
sustabdymo nesiima būtinų priemonių, 
Komisija, atitinkamai valstybei narei 
suteikusi galimybę per du mėnesius nuo 
pranešimo apie savo išvadas pateikti 
pastabas, pagal Finansinio reglamento 14 
straipsnio 1 dalį panaikina finansinio įnašo 
sumą. Komisija užtikrina, kad tokios 
valstybės narės nevyriausybinės 
organizacijos ir vietos valdžios 
institucijos, įgyvendinančios reformą, ir 
toliau gautų paramą pagal Programą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) komunikacijos projektai, skirti h) komunikacijos projektai, skirti 
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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

mokymosi, bendradarbiavimo, 
informuotumo didinimo bei sklaidos 
veiklai ir keitimuisi gerąja patirtimi, be kita 
ko, organizuojant specialius tiriamuosius 
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; ir

Pakeitimas 52

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 ekonomikos 
augimui ir darbo vietų kūrimui bei 
kokybiškų darbo vietų išsaugojimui 
užtikrinti, skurdui mažinti ir socialinei 
konvergencijai ir įtraukčiai stiprinti;

Pakeitimas 53

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 svarbios 
valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euro 
ir kurios ėmėsi arba imasi akivaizdžių 
veiksmų, kad per nustatytą laikotarpį 
įsivestų bendrą valiutą, rengiantis narystei 
euro zonoje, įgyvendinimu.
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Pakeitimas 54

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) veiksmais, kuriais galima prisidėti 
prie Europos socialinių teisių ramstyje, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje arba Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tiksluose nustatytų principų 
įgyvendinimo.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priede nustatytas didžiausias finansinis 
įnašas, kurį galima skirti kiekvienai 
valstybei narei, iš bendro finansinės 
priemonės paketo, nurodyto 7 straipsnio 2 
dalies c punkto i papunktyje. Toks 
didžiausias finansinis įnašas 
apskaičiuojamas kiekvienai reikalavimus 
atitinkančiai valstybei narei, naudojantis 
tame priede išdėstytais kriterijais ir 
metodika, remiantis kiekvienos valstybės 
narės gyventojų skaičiumi, ir taikomas 
kiekvienu skyrimo proceso etapu ir pagal 
kiekvieną kvietimą teikti paraiškas, 
nurodytus 10 straipsnyje.

Didžiausias finansinis įnašas, kurį galima 
skirti kiekvienai valstybei narei, iš bendro 
finansinės priemonės paketo, nurodyto 
7 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje, 
nustatomas X priede. Toks didžiausias 
finansinis įnašas apskaičiuojamas 
kiekvienai reikalavimus atitinkančiai 
valstybei narei, naudojantis tame priede 
išdėstytais kriterijais ir metodika, remiantis 
kiekvienos valstybės narės gyventojų 
skaičiumi ir socialine bei ekonomine 
padėtimi, įvertinta remiantis BVP vienam 
gyventojui, socialinės atskirties, skurdo ir 
nedarbo rodikliais, ir taikomas kiekvienu 
skyrimo proceso etapu ir pagal kiekvieną 
kvietimą teikti paraiškas, nurodytus 10 
straipsnyje.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis



PE645.062v02-00 32/34 AD\1200173LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reikalavimus atitinkanti valstybė 
narė pateikia pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų pagal šios konvergencijos 
priemonės finansinės paramos 
komponentą, vadovaudamasi 11 straipsniu.

1. Po plataus masto ir dokumentais 
pagrįsto viešų konsultacijų proceso, 
reikalavimus atitinkanti valstybė narė 
pateikia pasiūlymą dėl reformų 
įsipareigojimų pagal šios konvergencijos 
priemonės finansinės paramos 
komponentą, vadovaudamasi 11 straipsniu.



AD\1200173LT.docx 33/34 PE645.062v02-00

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Reformų rėmimo programa

Nuorodos COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD)

Atsakingi komitetai
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
14.6.2018

ECON
14.6.2018

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL
14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Dragoș Pîslaru
19.9.2019

58 straipsnis. Bendra komitetų 
procedūra
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

       
5.7.2018

Svarstymas komitete 17.2.2020

Priėmimo data 26.5.2020

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

37
12
6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę  
nariai

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Özlem Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, 
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, 
Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, 
Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, 
Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam 
Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kira Marie 
Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta 
Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica 
Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Yana Toom, Marie-Pierre 
Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana 
Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
pavaduojantys nariai

Marc Botenga, José Manuel Fernandes, Joanna Kopcińska, Anne 
Sander



PE645.062v02-00 34/34 AD\1200173LT.docx

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

37 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Anne Sander, Eugen Tomac, 
Maria Walsh

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, 
Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

12 -
GUE/NGL Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Sandra Pereira

ID Dominique Bilde, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

PPE Andrea Bocskor, Ádám Kósa

6 0
ECR Joanna Kopcińska, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

NI Daniela Rondinelli

Renew Radka Maxová

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


